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Vilkår for tilslutningstilladelsen
Vilkårene for tilslutningen af spildevand til offentlig kloak er meddelt i henhold til § 30 i
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
Vilkårene er fastsat med baggrund i vedlagte spildevandstekniske redegørelse og de
forudsætninger, der er lagt til grund herfor.

1. Indretning og drift
1.1

Virksomhedens spildevandsforhold forudsættes at være i overensstemmelse
med Høje-Taastrup Kommunes spildevandstekniske redegørelse og
vurdering. Hvis virksomheden ændrer væsentligt på vaskeproceduren
og/eller vaskeaktivitet, i forhold til det som er beskrevet i den
spildevandstekniske redegørelse, skal dette forinden oplyses til kommunen,
som skal vurdere, om ændringen kræver revision af denne tilladelse.

1.2

Processpildevand skal udledes til den kommunale spildevandsledning.
Spildevand fra virksomhedens vaskeaktiviteter skal passere sandfang,
olieudskiller og prøvetagningsbrønd inden det afledes til det kommunale
spildevandssystem.

1.3

Vaskeaktiviteter må udelukkende foregå indendørs i vaskehallen og der må
ikke afledes vaskevand udenfor vaskehallen.

1.4

Hvis der i forbindelse med driften af vaskepladsen sker spild af
miljøfremmede stoffer, må disse ikke ledes til kloak men skal samles op og
bortskaffes som farligt affald.

1.5

Olieudskiller og sandfang skal tømmes og rengøres efter behov, dog senest
når 70 % af olieudskillerens opsamlingskapacitet er opbrugt og 50 % af
sandfangets volumen er fyldt op.

1.6

Ved tømning af olieudskiller og sandfang skal også det bundfældede
materiale (slam) fjernes.

1.7

Hvis der ved tømning eller anden inspektion konstateres utætheder, skader
eller andre uregelmæssigheder, skal disse udbedres af en autoriseret
kloakmester. Høje-Taastrup Kommune skal straks underrettes om det
konstaterede og de foranstaltninger der iværksættes til udbedring af
anlægget.

1.8

Virksomhedens olieudskiller skal drives og vedligeholdes i
overensstemmelse med leverandørens anvisninger jf. bilag A.

1.9

Olieudskilleren skal efterses mindst 1 gang pr. måned. Herunder
kontrolleres slamaflejringer i udskilleren, olielag samt vandstandsniveau.

1.10

Koalescensfiltret samt flydelukket skal efterses og rengøres hver 2 måned.
Filtret må ikke vaskes med højtryksrenser og rengøringen skal foregå ved
et afløb som er tilsluttet olieudskiller. Udskiftede koalescensmåtter skal
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bortskaffes som farligt affald.

2.

1.11

I forbindelse med tømning skal olieudskilleren inspiceres grundigt, herunder
for synlige fejl og mangler, slamaflejringer i udskilleren, tykkelse af olielag
samt vandstandsniveau. Resultatet af inspektionen noteres i virksomhedens
driftsjournal.

1.12

Olieudskillerne skal altid være fyldt op med vand, det gælder før
ibrugtagning som ny og efter tømning.

1.13

Håndtering af affaldet fra olieudskiller og sandfang skal ske efter de til
enhver tid gældende bestemmelser for farligt affald. Dokumentation for
bortskaffelse af affald fra olieudskilleren og sandfang skal opbevares i
mindst 5 år og forevises til kommunen på forlangende.

1.14

Virksomheden må udelukkende anvende vaskeprodukter der er fri for A- og
B-stoffer, samt har en god separationsevne.

Egenkontrol
2.1

Virksomheden skal senest 1. måned efter meddelelsen af denne tilladelse
etablere en bi-vandmåler på tilførslen af regnvand til procesvandet.

2.2

Hvis der i forbindelse med tømning konstateres ualmindelige mængder af
slam i olieudskilleren, skal virksomheden gøre rede for årsagen hertil.

2.3

Virksomheden
registreres:








skal føre en driftsjournal hvor følgende oplysninger skal
Antal vask, - mindst årlige opgørelser
Vandforbrug til vaskehallen – mindst årlige opgørelser
Forbrug af vaskekemikalier samt rengøringskemikalier –
mindst årlige opgørelser.
Tidspunkt for rengøring af flydelukke samt koalescensfilter
Tidspunkt for kontrol og tømning af sandfang og
olieudskiller.
Resultat af inspektion af olieudskiller
Registrering af mængder tømt af sandfang og olieudskiller.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og føres
manuelt, elektronisk eller som en samling af dokumenter, og skal fremvises
til tilsynsmyndigheden på forlangende.
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Bilag A. Driftsvejledning for Unisep Koalescensudskiller
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