SKIVE KOMMUNE
Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive
Tlf. nr. 99 15 55 00
E-mail: tek@skivekommune.dk

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg
Ansøgning i henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Version 06, gældende fra 23-05-2018, MSPO

1.

Det ansøgte spildevandsanlægs placering
Grundejer:
Vejnavn og nr.:
Postnr. Og by
Matr. Nr..

Tlf.:

E-mail adr

2. Har kommunen meddelt påbud?
Ja
Nej
Hvis ja:
Renseklasse O
Renseklasse OP

3. Ejers navn

Dato/underskrift
4. Kloakmesterens navn

Dato/underskrift + stempel
Det udfyldte skema indsendes sammen med en situationsplan som viser det ansøgte
spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer

5. Nedsivningsanlæg for husspildevand
Anlæggets kapacitet:
PE
Flere husstande:
Husspildevand fra 1 eller 2 husstande
Sommerhus uden udlejning, antal sovepladser:
Sommerhus med udlejning, antal sovepladser:

6. Nedsivningsanlæg for andet end husspildevand
Spa uden klor
Processpildevand
Størrelse på spa/badekar:
liter
Spa med klor*
Andet:
*) eller andre desinficerende midler:
7. A. Tag- og overfladevand afledes til Faskine – Regnbed
Eksisterende anlæg
Ny etablering
(Ved ny etablering udfyldes nedenfor og der søges hermed om tilladelse til etablering af faskine/regnbed)

Afstand fra terræn til højeste grundvandsstand:
cm
Målt dato / år:
Afstand fra terræn til bund af anlæg:
Infiltrationstest:
sænkning i cm/min
(Beskrivelse kan ses på www.skive.dk/LAR)

Samlet areal der skal afvandes
m2
Hvilke materialer består tag, tagrender og nedløbsrør af:
Bly
Zink
Kobber
Plast
Andet
Er området kortlagt som forurenet:

Ja

Nej

Hvilket anlæg ønsket etableret:
Plastkassetter
Faskine fyldt med sten
Andet:
Anlæggets dimension (længde x bredde x højde)
Samlet rumfang
m3
Evt. overløb til:

m

7. A. Tag- og overfladevand afledes til (fortsat)
Afstand til nærmeste:
Vandløb/dræn
Sø
Bygning m. beboelse
Bygning u. beboelse
Vandindvinding/boring
Naboskel
Andet nedsivningsanlæg

m
m
m
m
m
m
m

Tegn ind på kort hvor anlægget ønskes placeret i forhold til bygninger/skel/vej
7. B. Tag- og overfladevand afledes til Dræn/vandløb/sø
Eksisterende afledning
Ny afledning
(Ved ny afledning udfyldes nedenfor og der skal særskilt søges om tilladelse til udledning)

Navn på vandløb/sø:
Dimension på drænledning:
Samlet areal der skal afvandes
Samlet areal der skal afvandes
m2
Hvilke materialer består tag, tagrender og nedløbsrør af:
Bly
Zink
Kobber
Plast
Andet
Tegn ind på kort hvor drænledningen ligger frem til vandløb/sø.

8. Bundfældningstank (Spildevand)
Størrelse:

liter

Tokammer
Trekammer
Andet:

Fabrikat:

Bygges på stedet:
Ja
Nej

Typegodkendt:
Ja
Nej

Indbygget pumpe:
Ja
Nej
9. Nedsivningsanlæg (Spildevand)
Samlet længde sivedræn:

m

Afstand fra terræn til underkant
af sivedræn:

cm

Afstand fra terræn til højeste
grundvandsstand:

cm

Sivedræn ligger:
over terræn i jordhøj/mile*
under terræn

*) Færdig terrænhøjde over
nuværende terræn

cm

Pejling foretaget/dato:

Separat pumpebrønd
Fordelerbrønd
Fjord/havområde
Områdets
navn:grund?
Placeres
nedsivningsanlægget
på egen
Markdræn
Drænets
udløb:
Ja
Nej
Andet
Hvad:
Hvis nej – hvilken adresse placeres nedsivningsanlægget på?
Udløbets
præcise placering ved skal indtegnes på et oversigtskort
Adresse:
Grundejer:
Matr. Nr..
Ejerlav:
Grundejeres accept:
Dato/underskrift
10. Jordbundsforhold
Jordtype efter sigteanalyse (DS 405.8/DS405.9):


Kopi af rapport inkl. Kornkurvediagram fra sigteanalysen skal vedlægges
ansøgningen

11. Boringer på ejendommen
A Drikkevand
Egen brønd eller boring
Offentlig vandforsyning
Privat fælles vandværk
B Markvanding
Findes der markvandingsboringer?

DGU nr.:

Afstand:

m

Nej

Afstand:

m

Ja, antal:
Godkendt den:
DGU nr.:

C Havevanding
Findes der boring til
havevanding?

Nej

Ja

Afstand:
Godkendt den:

m

12. Afstande
Nærmeste bygning
Nærmeste naboskel
Nærmeste vejskel

m
m
m

Ligger der følgende indenfor en afstand af 25 m fra det projekterede
nedsivningsanlæg?
Kyst
Nej
Ja
Afstand:
Sø
Nej
Ja
Afstand:
Vandløb
Nej
Ja
Afstand:
Grøfter
Nej
Ja
Afstand:
Drænledninger
Nej
Ja
Afstand:

m
m
m
m
m

Ligger der andre nedsivningsanlæg indenfor en afstand å 50 m fra det projekterede
nedsivningsanlæg?
Nej

Ja

Hvis ja, oplys adressen:

Boringer på andre ejendomme
Private drikkevandsboringer indenfor 300 m ?
Anden markvandingsboring indenfor 150 m ?
Anden havevandingsboring indenfor 150 m ?

Nej
Nej
Nej

Ja, afstand
Ja, afstand
Ja. afstand

m
m
m

De under punkt 11 og 12 nævnte anlæg skal indtegnes på kortskitse som vedlægges ansøgningen

13. Andet
Skal der føres rør under vej eller jernbane?

Nej

Ja

Skal der foretages terrænændringer/gravninger,
som kræver dispensation fra byggelinier,
fredningsbestemmelser o. lign?

Nej

Ja

Skal der tinglyses deklaration?

Nej

Ja

Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:

Nedsivningsanlæg skal opbygges efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1999 om ”nedsivningsanlæg
op til 30 PE”. Samt rørcenter anvisning 013, Februar 2007.

Skema til optegning af kornkurve

Kildeangivelse: Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 1999

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/.

