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1. Virksomhedens/anlæggets navn og beliggenhed  

Virksomhedens navn Telefonnummer 

CVR-nr. P-nr. 

Adresse Postnr. og by 

Matr.nr og Ejerlav 

Ejers navn Tlf. e-mail 

Kontaktperson Tlf. e-mail 

Virksomhedstype* Antal ansatte 

* Evt. Listebetegnelse jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13. 12. 2006 eller be-
kendtgørelse om brugerbetaling nr. 463 af 21. 5. 2007 med efterfølgende ændringer. 

Vær opmærksom på, at der ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra virksomheden. Ansøgnin-
gen skal derfor omfatte både spildevand fra produktionen, sanitært spildevand og regnvand. Ved be-
hov kan kommunen bede om yderligere oplysninger til behandling af sagen. 

 
2. Beskrivelse af virksomhedens indretning og drift  

Vedlæg plan over virksomhedens indretning – herunder tegning over virksomhedens samlede kloaksystem 
på ejendommen med angivelse af afledningspunkter for processpildevand, renseanlæg, rense-, inspekti-
ons- og prøvetagningsbrønde samt eventuelt system til regnvand samt tilslutninger til kommunens spilde-
vandssystem og evt. regnvandssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
TEKNIK OG MILJØ 

 

Sagsnummer - udfyldes af kommunen 
 

Udfyldt skema sendes til: 

 
Herning Kommune 
Miljø og Klima 
Rådhuset 
Torvet 
7400 Herning 
e-mail: teknik@herning.dk 
 
 

Ansøgning om 
tilladelse til tilslutning af industri-

spildevand til offentlig kloak 

Dato Henvisning til evt. bilag 
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3. Beskrivelse af de processer, hvor spildevandet k ommer fra 

Husk også: vask af biler/trucks, skylning af emner, vandbehandlingsanlæg, udledning af bade, vand fra 
rengøring af procesanlæg m.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4. Oplysninger om spildevandsmængder og afledning 
Oplys alle vandstrømme gennem virksomheden, herunder vand ind på virksomheden (vandværk, 
egen boring, overfladevand og vand fra omfangsdræn m.v.) og vand ud af virksomheden (spildevand, 
i produkter, i affald, fordampning, nedsivning m.v.).  
     
Vand ind på virksomheden 
Vandværksvand 
 

m³/år 

Egen boring m³/år 

Indtag af overfladevand, omfangsdræn m.v. m³/år 

Vand ind – i alt m³/år 

 
Vand ud af virksomheden  
Vand i produkter 
 

m³/år 

Vand i affald 
 

m³/år 

Fordampning 
 

m³/år 

Nedsivning 
 

m³/år 

Spildevandsmængden, der afledes til kloak 
(specificeres i næste tabel) 
 

m³/år 

Tagarealer 
 

m² 

Befæstede arealer 
 

m² 
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m³ pr år m³ pr døgn L/sek. 
Afledes perio-
disk eller kon-

stant? 

Nærmere beskri-
velse af  

afledningssted *  
og tidspunkt 

m³ 

Gns. max Gns. max Gns max   

Processpildevand         

Spildevand fra vaskehal/ 
vaskeplads         

Kølevand         

Sanitets spildevand         

         

         

Andet 

(art oply-
ses) 

         

i alt         

Hvis der er flere separate afløb af processpildevand til det offentlige kloaksystem, 
oplyses antal afledninger 

Stk. 

* Afledningsstedet vises på kloakplan vedlagt som bilag. 

 
5. Oplysninger om spildevandsrensning 
 
5.1. Olieudskilleranlæg 
Hvis virksomheden har aktiviteter, hvorfra der afledes olieholdigt spildevand (f.eks. vaskhal/vaske-
plads, oplag, hvorfra der kan udvaskes olie, tankningspladser m.v), skal ansøgningsskema til etable-
ring af olieudskilleranlæg udfyldes og indsendes. Skemaet findes her (link til olieudskilleransøgnings-
skema). 
 
Olieudskilleranlæg skal dimensioneres og indrettes som beskrevet i Herning Kommunes Retningslinjer 
for etablering og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere (link til retningslinjerne).  
 
5.2 Fedtudskilleranlæg 
Hvis virksomheden har aktiviteter, hvorfra der afledes fedtholdigt spildevand (herunder også kantine- 
og køkkenfaciliteter), skal ansøgningsskema til etablering af fedtudskiller udfyldes og indsendes. 
Skemaet findes her (link til fedtudskilleransøgningsskema). 
 
Krav til indretning og drift af fedtudskillere er beskrevet i Herning Kommunes Retningslinjer for indret-
ning og drift af slamfang og fedtudskillere. (link til retningslinjerne) 
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5.3 Andre renseforanstaltninger: 

Angiv oplysninger om processer og renseeffektivitet, anvendte hjælpestoffer samt håndtering og bortskaf-
felse af affald m.m. fra renseprocessen samt oplysninger om evt. udligningstank, neutralisering m.v. 

Vedlæg gerne et flowdiagram for alle virksomhedens processer, hvorfra der afledes spildevand. 

6. Spildevandets sammensætning før og efter evt. rensning

Angiv oplysninger om spildevandets sammensætning, herunder temperatur, pH og indhold af forure-
nende stoffer og disses miljømæssige egenskaber – herunder stoffernes nedbrydelighed, bioakkumu-
lering og giftighed m.v., gerne med en ABC-vurdering i henhold til spildevandsvejledningens side 27. 
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7052-055-0/pdf/87-7052-055-0.pdf 

Angiv også spildevandets indhold af stoffer på listerne: 

• "Listen over uønskede stoffer", Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9, 2000.
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/stoflister-og-databaser/listen-over-uoenskede-
stoffer-kortlaegning-strategi-og-implementering/

• Effektlisten 2009:
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/stoflister-og-databaser/effektlisten/

• Bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956

Vedlæg datablade for råvarer og hjælpestoffer, der ender i spildevandet, og angiv årligt forbrug af de 
forskellige produkter. 

På næste side angives spildevandets indhold af stoffer som beregnet eller målt. Evt. analyserapporter 
vedlægges i kopi.  

Hvis I ikke har analyser af spildevandet, skal I ikke sætte dette i værk, før det er aftalt med kommu-
nen. Der skal bl.a. laves aftaler om udtagningssted, metoder til udtagning og analyser m.m. 
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 Før rensning  

Max konc. 

Efter rensning 

 Max konc.  
Bemærkninger 

Temperatur (interval)    

pH (interval)    

Nitrifikationshæmning ved 200 ml/l    

COD    

BI5    

Kvælstof (N)    

Phosphor (P)    

Suspenderet stof (uopløst stof)    

mineralsk    
Olie 

vegetabilsk    

Fedt    

    

    

    

    

Tungmetaller (an-
giv hvilke) 

    

    

    

Organiske opløs-
ningsmidler 

(angiv hvilke) 

    

    Radioaktive stoffer 

(angiv hvilke)     

    

    

    

Rengøringsmidler/ 

vaskemidler  

(angiv hvilke) 

    

    

    

    

    

    

Andet:  

f.eks. farvestoffer, 
giftstoffer, bakterier 
og mikroorganis-
mer, cyanid, 
farveindhold 

(angiv hvilke) 

    

 

Er der flere stoffer/parametre, end der er plads til i skemaet, angives disse på et bilag til ansøgningen. 
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6. Beskrivelse af aktiviteter på de udendørs areale r, hvorfra der afledes regnvand 

Beskriv alle aktiviteter, der foregår på de udendørs arealer – herunder antal p-pladser, størrelse af køre-
arealer og af- og pålæsningsområder, evt. oplag m.v.  

Beskriv også hvordan regnvandet afledes fra de forskellige områder (f.eks. til spildevandskloak, regn-
vandskloak, nedsivning m.v.). Markér aktiviteterne på kloakplanen. 

 
7. Beskrivelse af håndtering/opbevaring af farligt affald og flydende råvarer/hjælpestoffer 

Beskriv beholdertyper og størrelse, sikkerhedsforanstaltning ved påfyldning, -håndtering samt opbevaring 
(f.eks. spildbakke, betonkumme) m.v.  

Markér opbevaringsområder på kloakplanen. 

 

 

 

 

 

 
8. Forslag til egenkontrol   
Virksomhedens evt. forslag til egenkontrol, herunder udkast til prøveudtagning og analyse 
 

Aktivitets/anlægsnr. 

(nr. angives på plan-
tegning over virk-

somheden) 

Prøvehyppighed Prøveudtagningssted 
Prøvetagnings- og analyse- 

metoder 
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Andet – herunder eftersyn af anlæg, pejlinger, oplysninger i driftsjournal m.v. 

 

 

 

 
9. Renere teknologi og vandsparende processer 

 
Beskrivelse af anvendelsen af renere teknologi og vandsparende processer i forbindelse med de proces-
ser, hvor spildevandet dannes og renses. 
 

 

 

 

 

 

 

 
10. Handlingsplaner 

 
Beskrivelse af handlingsplaner for indførelse af renere teknologi, f.eks. planer omkring  

- udskiftning/reducering af miljøbelastende råvarer med mindre belastende råvarer. 

- energibesparelser ved ændring af procesgange eller andet. 

- recirkulering af procesvand 

- andre planer 
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11. Øvrigt  

 
Beskrivelse af resultater af evt. tæthedskontrol og/eller TV-inspektion af virksomhedens kloaksystem incl. 
olieudskilleranlæg samt andre forhold ved spildevand og afledning, som virksomheden finder relevant. 

 

 

 

 

 

 

 
12. Ansøgerens oplysninger, underskrift og dato 

Ansøgerens navn 
 
 

Ansøgerens adresse 

Dato 
 
 

Underskrift 

 


	Husk også vask af bilertrucks skylning af emner vandbehandlingsanlæg udledning af bade vand fra rengøring af procesanlæg mv: 
	Vandværksvand: 
	m³år: 
	Egen boring: 
	m³år_2: 
	Indtag af overfladevand omfangsdræn mv: 
	m³år_3: 
	Vand ind  i alt: 
	m³år_4: 
	Vand i produkter: 
	m³år_5: 
	Vand i affald: 
	m³år_6: 
	Fordampning: 
	m³år_7: 
	Nedsivning: 
	m³år_8: 
	Spildevandsmængden der afledes til kloak specificeres i næste tabel: 
	m³år_9: 
	Tagarealer: 
	m²: 
	Befæstede arealer: 
	m²_2: 
	GnsProcesspildevand: 
	maxProcesspildevand: 
	GnsProcesspildevand_2: 
	maxProcesspildevand_2: 
	GnsProcesspildevand_3: 
	maxProcesspildevand_3: 
	Afledes perio disk eller kon stantProcesspildevand: 
	Nærmere beskri velse af afledningssted  og tidspunktProcesspildevand: 
	Spildevand fra vaskehal: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Afledes perio disk eller kon stantSpildevand fra vaskehal vaskeplads: 
	Nærmere beskri velse af afledningssted  og tidspunktSpildevand fra vaskehal vaskeplads: 
	GnsKølevand: 
	maxKølevand: 
	GnsKølevand_2: 
	maxKølevand_2: 
	GnsKølevand_3: 
	maxKølevand_3: 
	Afledes perio disk eller kon stantKølevand: 
	Nærmere beskri velse af afledningssted  og tidspunktKølevand: 
	GnsSanitets spildevand: 
	maxSanitets spildevand: 
	GnsSanitets spildevand_2: 
	maxSanitets spildevand_2: 
	GnsSanitets spildevand_3: 
	maxSanitets spildevand_3: 
	Afledes perio disk eller kon stantSanitets spildevand: 
	Nærmere beskri velse af afledningssted  og tidspunktSanitets spildevand: 
	Andet art oply ses: 
	GnsAndet art oply ses: 
	maxAndet art oply ses: 
	GnsAndet art oply ses_2: 
	maxAndet art oply ses_2: 
	GnsAndet art oply ses_3: 
	maxAndet art oply ses_3: 
	Afledes perio disk eller kon stantAndet art oply ses: 
	Nærmere beskri velse af afledningssted  og tidspunktAndet art oply ses: 
	Andet art oply ses_2: 
	GnsAndet art oply ses_4: 
	maxAndet art oply ses_4: 
	GnsAndet art oply ses_5: 
	maxAndet art oply ses_5: 
	GnsAndet art oply ses_6: 
	maxAndet art oply ses_6: 
	Afledes perio disk eller kon stantAndet art oply ses_2: 
	Nærmere beskri velse af afledningssted  og tidspunktAndet art oply ses_2: 
	Andet art oply ses_3: 
	GnsAndet art oply ses_7: 
	maxAndet art oply ses_7: 
	GnsAndet art oply ses_8: 
	maxAndet art oply ses_8: 
	GnsAndet art oply ses_9: 
	maxAndet art oply ses_9: 
	Afledes perio disk eller kon stantAndet art oply ses_3: 
	Nærmere beskri velse af afledningssted  og tidspunktAndet art oply ses_3: 
	Gnsi alt: 
	maxi alt: 
	Gnsi alt_2: 
	maxi alt_2: 
	Gnsi alt_3: 
	maxi alt_3: 
	Afledes perio disk eller kon stanti alt: 
	Nærmere beskri velse af afledningssted  og tidspunkti alt: 
	Stk: 
	Angiv oplysninger om processer og renseeffektivitet anvendte hjælpestoffer samt håndtering og bortskaf felse af affald mm fra renseprocessen samt oplysninger om evt udligningstank neutralisering mv: 
	Før rensning Max koncTemperatur interval: 
	Efter rensning Max koncTemperatur interval: 
	BemærkningerTemperatur interval: 
	Før rensning Max koncpH interval: 
	Efter rensning Max koncpH interval: 
	BemærkningerpH interval: 
	Før rensning Max koncNitrifikationshæmning ved 200 mll: 
	Efter rensning Max koncNitrifikationshæmning ved 200 mll: 
	BemærkningerNitrifikationshæmning ved 200 mll: 
	Før rensning Max koncCOD: 
	Efter rensning Max koncCOD: 
	BemærkningerCOD: 
	Før rensning Max koncBI5: 
	Efter rensning Max koncBI5: 
	BemærkningerBI5: 
	Før rensning Max koncKvælstof N: 
	Efter rensning Max koncKvælstof N: 
	BemærkningerKvælstof N: 
	Før rensning Max koncPhosphor P: 
	Efter rensning Max koncPhosphor P: 
	BemærkningerPhosphor P: 
	Før rensning Max koncSuspenderet stof uopløst stof: 
	Efter rensning Max koncSuspenderet stof uopløst stof: 
	BemærkningerSuspenderet stof uopløst stof: 
	Før rensning Max koncmineralsk: 
	Efter rensning Max koncmineralsk: 
	Bemærkningermineralsk: 
	Før rensning Max koncvegetabilsk: 
	Efter rensning Max koncvegetabilsk: 
	Bemærkningervegetabilsk: 
	Før rensning Max koncFedt: 
	Efter rensning Max koncFedt: 
	BemærkningerFedt: 
	Tungmetaller an giv hvilke: 
	Før rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke: 
	Efter rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke: 
	BemærkningerTungmetaller an giv hvilke: 
	Tungmetaller an giv hvilke_2: 
	Før rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke_2: 
	Efter rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke_2: 
	BemærkningerTungmetaller an giv hvilke_2: 
	Tungmetaller an giv hvilke_3: 
	Før rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke_3: 
	Efter rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke_3: 
	BemærkningerTungmetaller an giv hvilke_3: 
	Tungmetaller an giv hvilke_4: 
	Før rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke_4: 
	Efter rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke_4: 
	BemærkningerTungmetaller an giv hvilke_4: 
	Tungmetaller an giv hvilke_5: 
	Før rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke_5: 
	Efter rensning Max koncTungmetaller an giv hvilke_5: 
	BemærkningerTungmetaller an giv hvilke_5: 
	Organiske opløs ningsmidler angiv hvilke: 
	Før rensning Max koncOrganiske opløs ningsmidler angiv hvilke: 
	Efter rensning Max koncOrganiske opløs ningsmidler angiv hvilke: 
	BemærkningerOrganiske opløs ningsmidler angiv hvilke: 
	Organiske opløs ningsmidler angiv hvilke_2: 
	Før rensning Max koncOrganiske opløs ningsmidler angiv hvilke_2: 
	Efter rensning Max koncOrganiske opløs ningsmidler angiv hvilke_2: 
	BemærkningerOrganiske opløs ningsmidler angiv hvilke_2: 
	Organiske opløs ningsmidler angiv hvilke_3: 
	Før rensning Max koncOrganiske opløs ningsmidler angiv hvilke_3: 
	Efter rensning Max koncOrganiske opløs ningsmidler angiv hvilke_3: 
	BemærkningerOrganiske opløs ningsmidler angiv hvilke_3: 
	Radioaktive stoffer angiv hvilke: 
	Før rensning Max koncRadioaktive stoffer angiv hvilke: 
	Efter rensning Max koncRadioaktive stoffer angiv hvilke: 
	BemærkningerRadioaktive stoffer angiv hvilke: 
	Radioaktive stoffer angiv hvilke_2: 
	Før rensning Max koncRadioaktive stoffer angiv hvilke_2: 
	Efter rensning Max koncRadioaktive stoffer angiv hvilke_2: 
	BemærkningerRadioaktive stoffer angiv hvilke_2: 
	Rengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke: 
	Før rensning Max koncRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke: 
	Efter rensning Max koncRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke: 
	BemærkningerRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke: 
	Rengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_2: 
	Før rensning Max koncRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_2: 
	Efter rensning Max koncRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_2: 
	BemærkningerRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_2: 
	Rengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_3: 
	Før rensning Max koncRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_3: 
	Efter rensning Max koncRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_3: 
	BemærkningerRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_3: 
	Rengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_4: 
	Før rensning Max koncRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_4: 
	Efter rensning Max koncRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_4: 
	BemærkningerRengøringsmidler vaskemidler angiv hvilke_4: 
	Andet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke: 
	Før rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke: 
	Efter rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke: 
	BemærkningerAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke: 
	Andet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_2: 
	Før rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_2: 
	Efter rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_2: 
	BemærkningerAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_2: 
	Andet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_3: 
	Før rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_3: 
	Efter rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_3: 
	BemærkningerAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_3: 
	Andet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_4: 
	Før rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_4: 
	Efter rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_4: 
	BemærkningerAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_4: 
	Andet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_5: 
	Før rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_5: 
	Efter rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_5: 
	BemærkningerAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_5: 
	Andet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_6: 
	Før rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_6: 
	Efter rensning Max koncAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_6: 
	BemærkningerAndet feks farvestoffer giftstoffer bakterier og mikroorganis mer cyanid farveindhold angiv hvilke_6: 
	Beskriv alle aktiviteter der foregår på de udendørs arealer  herunder antal ppladser størrelse af køre arealer og afog pålæsningsområder evt oplag mv Beskriv også hvordan regnvandet afledes fra de forskellige områder feks til spildevandskloak regn vandskloak nedsivning mv Markér aktiviteterne på kloakplanen: 
	Beskriv beholdertyper og størrelse sikkerhedsforanstaltning ved påfyldning håndtering samt opbevaring feks spildbakke betonkumme mv Markér opbevaringsområder på kloakplanen: 
	somheden: 
	undefined_3: 
	Andet  herunder eftersyn af anlæg pejlinger oplysninger i driftsjournal mv: 
	Beskrivelse af anvendelsen af renere teknologi og vandsparende processer i forbindelse med de proces ser hvor spildevandet dannes og renses: 
	Beskrivelse af handlingsplaner for indførelse af renere teknologi feks planer omkring udskiftningreducering af miljøbelastende råvarer med mindre belastende råvarer energibesparelser ved ændring af procesgange eller andet recirkulering af procesvand andre planer: 
	Beskrivelse af resultater af evt tæthedskontrol ogeller TVinspektion af virksomhedens kloaksystem incl olieudskilleranlæg samt andre forhold ved spildevand og afledning som virksomheden finder relevant: 
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