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Spildevandstilladelse - hvorfor ? 

Denne infotekst er ment som en hjælp til virksomheder  og institutioner (herefter benævnt virksomheder), 

der udleder spildevand til det offentlige kloaksystem. For at sikre vores vandmiljø er vi nødt til at stille krav 

til det spildevand, som ledes til kloakken. Alle virksomheder, der udleder spildevand med en væsentlig 

anden sammensætning end husspildevand til kloak, skal have en spildevandstilladelse. Kravet er fastsat i 

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). Frederiksberg Kommunes 

Miljøafdeling giver tilladelse til udledning. ”Industrispildevandet” kan f.eks. komme fra produktionen, fra 

vask og afrensning af produktionsudstyr eller fra vask af produktionsarealer, køretøjer eller arbejdstøj, fra 

vask af  laboratorieudstyr, fra saltning af kunstgræsbaner, fra afværgeboringer etc. Virksomheden, som 

frembringer spildevandet er ansvarlig for at søge om tilladelse. Spildevandstilladelsen gives til den 

pågældende virksomhed, som også er ansvarlig for at vilkårene i  tilladelsen bliver overholdt. 

 

Hvornår skal der søges om Spildevandstilladelse? 

Virksomheden skal i følgende situationer kontakte Miljøafdelingen:  

• Hvis virksomheden udleder industrispildevand, men ikke har en spildevandstilladelse i henhold til 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 

• Ved nyetablering af en produktionsvirksomhed (inden produktionens opstart) 

• Ved udvidelser eller ændringer i produktionen eller anlægget, som medfører mere spildevand eller 

ændrer sammensætningen af spildevandet. Det kan f.eks. være installering af nye anlæg, nye 

proceslinier, udvidelse af holdskift eller ændrede råstoffer 

Ved nye eller ændrede spildevandsudledninger skal spildevandstilladelsen være givet, inden spildevandet 

må ledes ud i kloaksystemet. Det anbefales derfor allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser 

om ændringer at kontakte Miljøafdelingen for at få vejledning. Ved mindre udledninger skal ansøgningen 

sendes mindst en måned før virksomheden begynder driften, og ved større udledninger mindst 2 til 3  

måneder før. Spørg evt. hos Miljøafdelingen. 

 

Hvad skal en ansøgning indeholde? 

Spildevandstilladelsen skal søges af den som er juridisk ansvarlig for driften af virksomheden eller anlægget. 

En ansøgning skal være skriftlig og skal indeholde følgende oplysninger: 

• Virksomhedens navn, adresse, tlf.nr. CVR-nr. og en kontaktperson 

• Hvornår udledningen tænkes påbegyndt 

• Beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen eller anlægget, der udledes spildevand 

fra 

• Plan over placering af produktions- og lagerlokaler, udendørs oplags- og vaskepladser m.v. 

• Et flow- og procesdiagram 

• Tegninger over virksomhedens udvendige og indvendige kloakker 
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• Oplysninger om hvilke stoffer, der kan forventes at være i det udledte spildevand 

• Den maksimale forventede mængde af industrispildevand pr. døgn og pr. år samt gerne variation i 

udledningen over døgn, uge, måned eller år 

• Det samlede årlige vandforbrug og den vandmængde, der udledes (f.eks. ved bimåler) 

• Beskrivelse af evt. rensning af spildevandet på virksomheden 

• Redegørelse for, hvorvidt den valgte produktionsform bygger på den mindst forurenende teknologi 

- spørg evt. nærmere herom hos By- og Miljøområdet 

 

Sagsbehandlingen 

Miljøafdelingen indgår gerne i dialog så de bedste løsninger på miljøproblemer opnås. Under behandlingen 

af spildevandsansøgninger vil Miljøafdelingen ofte have behov for, at indhente supplerende oplysninger, 

evt. ved et møde med virksomheden. Derfor er det praktisk, hvis virksomheden anfører en kontaktperson i 

ansøgningen. Inden den endelige tilladelse udstedes til virksomheden, er det praksis, at virksomheden 

modtager et udkast til udtalelse. Både Miljøafdelingen og virksomheden har interesse i at få ryddet evt. 

misforståelser af vejen og hermed finde frem til de mest hensigtsmæssige miljøløsninger. 

 

Hvad indeholder Spildevandstilladelsen? 

Spildevandstilladelsen gives på baggrund af en individuel vurdering og kan indeholde en række vilkår, som 

angiver forudsætningerne for at virksomheden må udlede spildevandet. Tilladelsen kan indeholde vilkår 

om: 

• Maksimalt tilladelige udledninger af stof- og spildevandsmængder 

• Maksimalt tilladelige koncentrationer af stoffer i spildevandet 

• Driften af virksomheden 

• Indretningskrav, f.eks. etablering af målebrønd, måleudstyr eller sandfang 

• Egenkontrol - dvs. at virksomheden selv (eller et godkendt laboratorium) skal kontrollere 

spildevandet 

 

Egenkontrollen kan bl.a. omfatte: 

• Registrering i driftsjournaler, herunder forbrug af vand og råvarer, der har betydning for 

spildevandssammensætningen 

• Udtagning af spildevandsprøver for analyse af indhold/mængde af stoffer 

• At prøvetagning og analyser skal udføres af et godkendt laboratorium 

Med tilladelsen følger en spildevandsteknisk beskrivelse og en vurdering af virksomhedens 

spildevandsudledning. Hvis der i spildevandstilladelsen er vilkår om egenkontrol, skal virksomheden selv 

betale alle omkostninger derved. 


