Brøndby Kommune
Miljøafdelingen
Dato: 24. oktober 2011
Sagsbehandler:
Susanne Svenné

Skema
for processpildevand

Virksomhedsnavn:
Adresse:
Tlf:
Kontaktperson:
Tlf:
E-mail:
Hjemmeside:
CVR nr:
P. nr:

1. Generelle oplysninger om virksomheden
Beskrivelse af virksomheden:
Hvad laver virksomheden?
(Overordnet beskrivelse af virksomhedens aktiviteter. F.eks. produktion og de enkelte processer)

Hvornår er virksomheden etableret
i Brøndby?

Driftstid:
Antal ansatte:
Har virksomheden kun sanitært spildevand?

Ja (Gå til underskrift i bagerst i skemaet)
Nej (Gå til næste spørgsmål)

Har virksomheden olieudskiller?

Ja (Udfyld del 2 om olieudskiller)
Nej (Gå til næste spørgsmål)

Har virksomheden processpildevand fra produktion?

Ja (Udfyld del 3 om processpildevand fra produktion)
Nej (Gå til underskrift i bagerst i af skemaet)
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2. Olieudskiller
Har virksomheden en eller
flere olieudskillere?
Antal:
OBS!
Hvis virksomheden har flere olieudskillere, skal der tydeligt redegøres
for oplysninger vedrørende hver
enkelt olieudskiller i dette skema.

Olieudskiller(e)s funktion:

Gulvafløb i værksted (Udfyld del 2 + 2a)
Vaskeplads (Udfyld del 2 + 2b)
Vaskehal/bilvaskeanlæg (Udfyld del 2 + 2b)
Afløb fra udendørs pladser (Udfyld del 2 + 2d)
(herunder påfyldningspladser, tankanlæg o.lign)

Type / fabrikat:
(Kopi af datablade for olieudskiller
må gerne vedlægges!)

Etableringsår:
Volumen:

(liter eller m3)

Kapacitet:
(liter/sek. eller /min)

Er der koalescensfilter el.lign?
Type:

Er der monteret flydelukke?
Er der alarmanordninger?
Er der sandfang?
(Hvis ja, angiv størrelsen).

Er der prøvetagningsbrønd?
Placering:
(Kloaktegning/plan med angivelse af
placering af olieudskiller, sandfang
mv. skal vedlægges!)

Tømningsordning
Frekvens:
Hvem tømmer:

Tæthedsprøvning
Er olieudskiller tæthedsprøvet?
Dato for sidste tæthedsprøvning:
Resultat af tæthedsprøvning:
Er der foretaget tætning af olieudskiller? - hvilken type?
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2a. Gulvafløb fra værksted (udfyldes, hvis haves)
Er der gulvafløb fra værksted
som ledes til olieudskiller?
Hvad kommer der i gulvafløb?
Foretages gulvvask i værksted?
Manuelt/Gulvaskemaskine:
Kommer vaskevand i gulvafløb eller
bortskaffes det på anden vis?
Hvor tit:
Hvor meget vand anvendes pr gulvvask?
Anvendes sæbe?
(hvis ja, og hvis vaskevand kommer
i afløb til olieudskiller, skal kopi af
datablade for sæbe vedlægges og
mængder/år angives)

2b. Vaskepladser med afløb til olieudskillere (udfyldes, hvis haves)
Har virksomheden indendørs
eller udendørs vaskeplads?
Hvornår er pladsen etableret?
Vaskepladsens størrelse:
(areal i m2)

Vaskepladsens belægning/
underlag:
Er vaskepladsen overdækket?
(Tag)

Hvad anvendes vaskepladsen
til? (hvilke enheder vaskes?)
Anvendes højtryksrenser?
Hedtvandsrenser / koldt vand?
Højtryksrensers kapacitet? (liter/sek. eller min.)
Hvor lang tid anvendes højtryksrenseren under en vask?
Hvor mange liter vand, bruges til
vask, f.eks. pr uge eller pr år?

Anvendes slange?

Hvor mange liter vand, bruges til
vask, f.eks. pr uge eller pr år?
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2b. Vaskepladser med afløb til olieudskillere; fortsat
Anvendes sæbe?
(hvis ja, skal kopi af datablade for
sæbe vedlægges og mængder/år angives)

Er der genanvendelse / recirkulering af vand?
Hvor mange enheder vaskes
på uge og pr år? (antal vaske)

2c.Vaskehal/bilvaskeanlæg med afløb til olieudskillere (udfyldes, hvis haves)
Har virksomheden vaskehal/
bilvaskeanlæg?
Fabrikat/type:
Giv en beskrivelse af anlægget: (materiale vedr. anlægget må gerne vedlægges)

Hvilke(n) type(r) vask foretages med anlægget?
Angiv om der kan vælges flere vaskemuligheder f.eks. om der er motorvask, om der er mulighed for at
vælge miljøvenlig vask, vandbesparende vask o.lign.
Beskrivelse af vasketyperne og hvor
typerne afviger fra hinanden:
(med angivelse af vandforbrug, sæbeforbrug og evt. recirkulering af
vand)

Vandforbrug:
Vandforbrug for anlægget:
(pr. dag, uge og år)
Er der genanvendelse/recirkulering
af vand?
(Hvis ja, hvor meget recirkuleres og
hvordan renses vandet)

Sæbeforbrug:
Hvilke(n) sæbe(r) anvendes:
(Datablade for sæber skal vedlægges)
Sæbeforbrug for anlægget:
(pr. dag, uge og år)
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2c.Vaskehal/bilvaskeanlæg med afløb til olieudskillere; fortsat
Er der anden form for rensning af spildevand end olieudskiller, inden spildevand ledes
til kloak?
(Hvis ja, giv en beskrivelse af renseforanstaltning)

Hvor mange biler vaskes på
anlægget pr dag, uge og år?
Er der automatisk tæller på
anlægget?
Foretages rengøring af vaskehal?
Hvor tit:
Anvendes rengøringsmiddel:
(Datablade skal vedlægges)

Renere teknologi i forhold til
vaskeanlægget - har virksomheden gjort nogen foranstaltninger
hvilke?

2d. Andre udendørs pladser m. afløb til olieudskillere (udfyldes, hvis haves)
Har virksomheden en påfyldningsplads, tankanlæg, standeranlæg eller lign. med afløb
til olieudskiller?
Angiv pladsens areal:
Pladsens belægning:
Er pladsen overdækket?

Benyttes afløbet til bortskaffelse af andet spildevand end
det der kommer fra pladsen?
Hvis ja, hvad indeholder det spildevand?
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3. Processpildevand fra produktion
Vand/spildevandsflow:
Giv en nøjagtig beskrivelse af de af
virksomhedens processer, der forbruger vand og producerer spildevand:

Tekstmateriale kan vedlægges som bilag til det udfyldte skema!

Tekstmateriale modtages gerne elektronisk pr. e-mail:
OBS! Det er vigtig med en god bemiljo@brondby.dk
skrivelse, da det giver et godt indblik i virksomhedens spildevandsforhold. Et godt tekstmateriale kan
benyttes direkte i tilslutningstilladelsen og det er derfor en stor hjælp
til udarbejdelsen af tilladelsen, hvis
virksomheden, indsender et godt
materiale.
Angiv vandforbrug for de enkelte
processer (pr døgn, uge og/eller år):
Angiv spildevandsmængde for de
enkelte processer (pr dag, uge
og/eller år):

Eks:

Flow- og procesdiagram:
(Det kan være godt for forståelsen,
at lave en oversigtstegning med inog output for vand. Oversigten skal
indeholde mængder og angivelse af
tilførsel af evt. stoffer.

Stoffer / produkter:
Anvender virksomheden stoffer /
produkter i processer, som kan forventes at findes i spildevandet?
Hvilke?
(Kopi af datablade skal vedlægges!)
Hvor i processen anvendes de enkelte stoffer / produkter?
Hvilket formål anvendes stofferne /
produkterne til?
I hvilke mængder anvendes de? (pr
døgn, uge, måned eller år)
I hvilke mængder (f.eks. i %) kan
stofferne / produkterne forventes at
findes i spildevandet?
(Hvis dele af stofferne / produkterne
bortskaffes på anden vis end via
kloakken, oplys da hvortil!)
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3. Processpildevand fra produktion; fortsat
Genanvendelse af vand:
Har virksomheden genanvendelse
/recirkulering af vand?
Hvis ja, hvor meget vand recirkuleres og hvordan renses vandet? Giv
beskrivelse.

Forbehandling af spildevand
Har virksomheden nogen form for
forbehandling af spildevandet før
afledning til kloak?
(f.eks. neutralisering /pH-justering)
Hvis ja, giv en beskrivelse.

Renseforanstaltninger:
Har virksomheden nogen form for
renseforanstaltninger for spildevand
før afledning til kloak?
Hvis ja, giv en beskrivelse.

Kontrol af spildevand før afledning til kloak:
Har virksomheden nogen form for
kontrolforanstaltninger for spildevand før afledning til kloak?
Hvis ja, giv en beskrivelse.

Renere teknologi i forhold til
vand og spildevand:
Har virksomheden gjort nogen foranstaltninger hvilke?
(vandbesparelse, besparelse på
mængden af hjælpestoffer, udfasning af problematiske stoffer og erstatning med mere miljøvenlige
produkter)

Dato:

Underskrift:

_______________________________________________________________________________
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