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

Ansøgning om tilladelse til etablering af anlæg til nedsivning af regnvand - vejvand
Ansøgning i henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Skemaet er, version 03, gældende fra 23-05-2018, MSPO

Ansøgning sendes til:
Skive Kommune
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
E-mail: tek@skivekommune.dk

1.

Ansøgte anlægs placering
Grundejer:
Vejnavn og nr.:
Postnr. Og by:
Matr. Nr.:

2. Ejers navn

Tlf.:

E-mail adr.:

’

Dato/underskrift
3. Kloakmesterens navn

Dato/underskrift + stempel

4. Forundersøgelser
Afstand fra terræn til grundvand:
Afstand fra terræn til bunden af anlægget:
Grundvandspejling er foretaget/dato:
Resultat af infiltrationstest: m/s eller cm/min:

5. Karakteristik af opland
Samlet areal der afvander til anlægget:
Hvilke arealer afvander til anlægget, hvor stor andel udgør vejarealet:

Vejklasse:
Kapacitet af parkeringsplads:
Belægningstyper (vej og tilstydende afvandede arealer):

Oplandstype (åbent land, tæt by, industri osv)
- Overslag over den afvandede vejs andel af det samlede afløbsopland
-

Overslag over det samlede vejareals andel af det samlede afløbsopland

Findes der eller er der planlagt med andre anlæg til nedsivning af tag- eller vejvand i
afløbsoplandet:
Hvilke materialer består evt. tag, tagrender og nedløbsrør af:
Er området kortlagt som forurenet:
Relevante ledningsoplysninger:

6. Anlæggets dimensioner og opbygning
Skitse af anlæggets opbygning og beskrivelse af anlæggets funktion:

Hvilket anlæg ønskes der etableret:
Beskrivelse af filtermuld eller andre rensemedier (sammensætning, tykkelse osv.)
Beskrivelse af andre rensetiltag (sandfang, rensning i filtermedier osv.)
Anlæggets dimensioner (L x b x h):
Hvordan er anlægget dimensioneret og beskrivelse af dimensioneringskriterier:
Er der overløb fra anlægget, hvis ja hvortil:
Supplerende tilløb fra tilstødende områder:
Beskrivelse af vandets vej under skybrud (indtegn på kort)
Hvor løber vandet hen ved skybrud (overbelastning af nedsivningsløsning og eventuelt
Kloaksystem):

7. Beskrivelse af tiltag til yderligere reduceret risiko for grundvandsforurening

Vejsalt
- Fremtidig strategi for glatførebekæmpelse (saltning, vådsaltning, andre tømidler,
grus)

-

Anslået årlig spredt mængde (kg/m2)

Andre begrænsninger i anvendelsen af arealet (forbud mod pesticider, vask af biler
osv.)

Procedure for fejning af veje (hvor ofte fejes)

Afskæring af saltbelastning ved at lukke anlægget af om vinteren

8. Forslag til drift og oprensning af anlæg
Vurdering af hvor længe anlægget (filtermuld) vil opretholde sin renseevne:
Tømning af sandfang:
Procedurer for fejning i femtiden:

Planlagt pleje af anlægget:
Planlagt udskiftning af filtermuld i anlægget:
Evt. analyser på vand eller filtermedie:

9. Afstandskrav
Vandløb (herunder dræn):
Sø (herunder mose):
Hav:
Bygning med beboelse:
Bygning uden beboelse:
Nærmeste vandindvinding:
Naboskel:
Andre nedsivningsanlæg:

10. Tegning

Placering af anlæg og tilhørende rørføringer indtegnes på kort og medsendes ansøgningen.
Kort til indtegning kan findes på Skive.dk under geografisk web:
http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Page=Borgersiden&Site=Skive&ShowMapNavigateBar=0&Sho
wConflictTools=0&JumpKey=869843e243c44b819ecad04b371e23ab

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/.

