
Bilag F – Spildevandsvilkår, 1992 

 

Spildevand 

 

22 Uforurenet overfladevand fra tagarealer og ”rene” pladsarealer på virksomhedens område kan via 

udløbene 58, 59, 60 og 62 udledes direkte til Odense Å som ansøgt. Fra udløb 60 kan endvidere udledes 

5.000 m3 kølevand årligt som ansøgt. /A22/ 

 

23 Overfladevand udledt via udløbene 57, 63 og 69 skal passere veldimensioneret olieudskiller/sandfang. 

Bygværkerne skal overholde SBI-anvisning 96. detailprojekt for olie-/sandfang skal, inden 6 måneder efter 

miljøgodkendelse er meddelt, fremsendes til Miljøcenter Odense til godkendelse, med henblik på 

etablering senest 1 år efter dato for miljøgodkendelse. For udløb 57 skal en dokumentation for den 

eksisterende olieudskillers kapacitet og funktion fremsendes. /A23/ 

 

24 Eksisterende overløb fra intern processpildevandspumpestation til bækken under virksomheden skal, inden 

6 måneder efter miljøgodkendelse er meddelt, sløjfes og erstattes af alarmsystem. /A24/ 

 

25 Der skal udfærdiges skriftlig instruks og skiltes ved det eksisterende spjæld ved udløb 57, om at dette straks 

skal aktiveres i tilfælde af spild til bækken. /A25/ 

 

26 I tilknytning til det eksisterende afspærringsspjæld på udløb 57 skal om nødvendigt etableres en 

pumpestation med mulighed for overpumpning af den samlede vandføring i udløb 57 til 

spildevandsledningen i tilfælde af spild af forurenende stoffer til bækken. projekt herfor fremsendes i givet 

fald til amtet og til Odense kommune i god tid inden projektet realiseres. 

 

 Ved tilsynsmyndighedens vurdering af, hvorvidt pumpestationen er nødvendig indgår bl.a. resultaterne af 

kloakomlægningen jf. vilkår 27 (A27). Efter drøftelse med virksomheden kan fyns Amt enterfølgende træffe 

afgørelse om, at pumpestationen skal etableres. /A26/ 

 

27 overfladevandsystemet i en del af den indre gård, hvor råstoffer håndteres, skal tilsluttes 

spildevandssystemet. det pågældende areal fremgår af bilag 6. Projekt for omlægning af kloaksystemet 

fremsendes til amtet og til Odense Kommune inden 3 måneder efter miljøgodkendelse med henblik på, at 

omlægningen skal være realiseret senest 1 år efter meddelelse af miljøgodkendelsen. /A27/ 

 

28 Via udløbene 57 og 63 må udledes kølevandsmængder som ansøgt, henholdsvis max. 345.000 m3/år og 

max 5.000.000 m3/år. /A28/ 

 

29 der skal inden 6 måneder efter miljøgodkendelse er meddelt, etableres registrering af forbrugt/udledte 

kølevandsmængder fra kraftcentralen (udløb 63) og fra produktionen (udløb 57). Registreringsformen 

aftales med Fyns Amt. Det kan evt. være en indirekte registrering af eksempelvis vandure, pumpetæller 

o.lign. /A29/ 

 



30 Vandtemperaturen i udløb 63 og 69 må maksimalt være 30 ºC under samtidig overholdelse af en 

overtemperatur i åvandet på ca. 1 ºC. Der skal træffes valg af kølemetode inden 6 måneder efter 

miljøgodkendelsen er meddelt, hvor projektet herfor indsendes til fyns Amt. projektet skal realiseres inden 

1 år efter meddelelse af miljøgodkendelsen. /A30/ 

 

 

31 på udløbene 63 og 69 skal der etableres kontinuert temperaturregistrering med mindre valg af kølemetode 

overflødiggør dette. Fyns Amt afgør dels på baggrund af virksomhedens funktionsbeskrivelse for den valgte 

kølemetode, dels på baggrund af 1 måneds kontinuert temperaturregistrering efter kølingens etablering, 

om permanent kontinuert registrering er nødvendig. 

 

 Der skal sideløbende etableres 1 måneds temperaturregistrering på indtag af åvand, og denne registrering 

etableres permanent, såfremt permanent registrering vurderes nødvendig på det udledte kølevand. /A31/ 

 

32 I udløb 57, 63 og 69 skal 4 gange årligt udtages en døgnprøve til analyse efter følgende måleprogram. 

vandprøverne udtages som tidsproportionale døgnprøver under/efter regn. Prøverne skal udtages og 

analyseres af et autoriseret laboratorium. 

 De udtagne prøver analyseres for følgende parametre: 

 

  pH 

  Suspenderet stof 

  Bundfald 

  BI5 

  COD 

  Olie 

  Total fosfor 

  Total kvælstof 

  Ammonium + ammoniakkvælstof. 

 

 Analyseomfanget kan efterfølgende ændres efter aftale med Fyns Amt. /A32/ 

 

 

33 Dalum Papirfabrik skal én gang årligt inden 1. marts, første gang 1. marts 1993, fremsende redegørelse for 

egenkontrollen med virksomhedens direkte udledninger til Odense Å, herunder oplysninger om afledte 

vandmængder, registrerede stofindhold, temperatur m.v. /A33/ 

 

34 Øvrigt spildevand fra Dalum Papirfabrik – jf. landvæsenskommissionskendelsen af 15. marts 1976, vil som 

hidtil blive tilledt ejby Mølle Renseanlæg. 

 

 Odense Kommune har aftalt med virksomheden, at virksomheden fremsender fornyet ansøgning om 

spildevandstilladelse 1. april 1993. Baggrunden for aftalen er, at virksomheden ønsker at gennemføre en 

række undersøgelser i 1992 med det formål at reducere tabett af råstoffer med spildevandet. /A34/ 

 


