Ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via minirenseanlæg.
Version 04, gældende fra 23-05-2018, MSPO

Udfyldes af ansøger
Ejendommen
Navn:
Vejnavn, hus nr.:
Matrikelbetegnelse:
Matr.nr.:

Ejerlav:

Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelse, dvs. toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb,
bad, vaskemaskine o.lign.
Vand fra badekar over 250 l indeholdende klor kræver særlig vurdering.
Eksisterende forhold
Ejendommens vandforsyning
 egen brønd / boring
DGU.nr.:
 offentlig vandforsyning
 fælles privat vandværk, vandværket navn:

afstand til biologisk minirenseanlæg:

Nuværende spildevandsafledning fra beboelsen:
Passerer alt husspildevandet en bundfældningstank ?
Tilledes andet end husspildevand til tanken ?
Fremtidige forhold
Minirenseanlæg.
Type:
Typegodkendt år:

(PE og rensegrad (SO,OP,SOP))

 Nej
 Nej

m

 Ja
 Ja

Firma:

Placeres hele anlægget på egen grund ?
Hvis Nej oplyses om grundejers navn og adresse, hvor dele af anlægget skal ligge ( vedlæg kopi af
accept:
Navn:
Adresse:
Det bekræftes, at alt husspildevand ledes til anlægget ?  Ja

 Nej

Skal der tilsluttes mere end 1 husstand eller mere end 5 personer til anlægget?

 Nej
 Ja
Husstande, antal:
Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget ?

 Nej

Hvis Ja: Hvor mange kamre har bundfældningstanken:
Hvilken volumen har tanken?
Forbedres tanken med indsats ? (type):
Tilsluttes der fortank frem for den eksisterende ?
Hvis Nej: Ny bundfældningstank, fabrikat:
Størrelse:

personer, antal:
 Ja
stk.
m3
m3

 Ja
 To-kammer
 Tre –kammer

m3

Udledningens placering
Udledningen fra anlægget sker til ?
 vandløb
vandløbets navn:
 sø
søens navn:
 andet sted
Hvor:
Ansøgningen skal være bilagt et kortbilag, der viser afløbssystemet på ejendommen, placering af
anlægget samt hvortil det rensede spildevand udledes ( ledningsføring til recipient – såfremt det
ledes til dræn skal drænsystemet placering fremgå).
Afstande
Afstand i meter fra minirenseanlægget til:
Nærmeste bygning:
Nærmeste nabo- eller vejskel
Nærmeste vandboring / brønd

m
m
m

Dato og underskrift
Dato:
Ejers underskrift:

Dato:

Ejers navn:

Kloakmesters navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr. / by:

Postnr. / by:

Tlf.nr.:

Tlf.nr.:

Mobil nr.

Mobil nr.

Kloakmesters underskrift

Denne ansøgte tilladelse gælder kun for afledning af husspildevand – tilladelse til afledning af
regnvand skal ansøges særskilt. Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand (f.eks.
malkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o.lign.) fra ejendommen, vedlægges
en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres.

Orientering om behandling af personoplysninger
Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter
databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal
også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen.
Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger
berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at
klage over behandlingerne.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på
https://www.skive.dk/borger/databeskyttelse/.

