Ansøgning om tilladelse til etablering af helt
eller delvist nedgravet samletank
Ejers navn:
Ejers adresse:
Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:
Matr. nr.:

Ejerlav:

Telefon nr:

e-mail:
Fax:

Kontakt kloakmesteren
Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når
forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte kloakmester, som kan
være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt
udarbejde kloak- og oversigtsplan.
Kortmateriale
Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet på ejendommen, samt en målfast
oversigtsplan der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget. Derudover skal ansøgningen
være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensioner af anlægget samt materialevalg.
Sagsbehandling
For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, at kloak- og, oversigtsplaner udarbejdes korrekt og at ansøgningen underskrives af ejere og kloakmester inden den indsendes.
Andet
Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt
vand fra swimmingpool, boblebad o.lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette
håndteres.
Såfremt der er spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningen er De velkommen til at kontakte Skanderborg
Kommune, Natur og Miljø på tlf. 97 947748 eller 49. Læs i øvrigt vejledningen på bagsiden.
2.
Har Kommunen meddelt påbud efter
Miljøbeskyttelseslovens § 30?
Hvis ja:
Der er meddelt påbud om

Nej

Ja

nedsivningsanlæg
renseklasse O
renseklasse SO

renseklasse OP
renseklasse SOP

3.
Ejers underskrift:
_______________________________________________
Dato/Ejers underskrift

4.
Kloakmesterens navn, adresse og telefon nr.:
_______________________________________________
Dato/Kloakmesterens underskrift
Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til Skanderborg Kommune, Natur og Miljø,
Knudsvej 34, 8680 Ry evt. som E-post: natur@skanderborg.dk.

5. Samletank for husspildevand
Anlæggets kapacitet: ____________ PE
En helårsbolig, antal boende____________
Flere helårsboliger, antal boende __________
Sommerhus, antal sengepladser ___________

Skole, antal elevpladser ____________
Campingplads, antal parceller___________
Hotel, antal sengepladser: ___________
Andet: ___________________________

6. Eksisterende forhold
Passerer husspildevandet helt eller delvist en bundfældningstank?
Ja

Nej, der er ingen bundfældningstank

Vandforsyning:
Egen brønd/boring
Offentlig vandforsyning
Fælles privat vandværk

DGU nr:_________ Afstand til samletank: ______m
Vandværkets navn:_________________________

7. Fremtidige forhold
Tillades andet end husspildevand (eks. Klorholdigt vand fra spabade)?
Nej
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Pool

Antal m : ___________

Spa

Størrelse: ___________liter.

Ja, hvis ja hvilken slags:

Placeres hele anlægget på egen grund ?

Ja

Nej

Hvis ”Nej” oplyses den grundejers navn og adresse, hvor dele af anlægget skal ligge (vedlæg kopi af accept):
Adresse: ______________________________________________________________________
Grundejer: ____________________________________________________________________
Matr. nr.: _____________________
Ejerlav: _______________________________________
Kopi af accept fra grundejer vedlægges.

8. Samletanktype
Tankens volumen: _______m
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Fabrikat og Type: ________________________________________
Alarm for høj vandstand, type: ______________________________

Er samletanken typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie:
Ja
Nej
Hvis ”Nej” skal ansøgningen være vedlagt tegninger og materialebeskrivelse af en sådan kvalitet, at det kan
danne grundlag for en godkendelse af tanken.

9. Afstande
Ligger der indenfor 15 m drikkevandsbrønde/boringer til forsyning af én ejendom eller øvrige vandindvindingsanlæg (markboringer mv.):
Nej

Ja

hvis ja angiv afstand og art:____________________________________

Ligger der indenfor 30 m drikkevandsboringer/brønde til forsyning af mindre end 10 ejendomme:
Nej

Ja

hvis ja angiv afstand og art:____________________________________

Ligger der indenfor 50 m drikkevandsboringer/brønde til forsyning af mere end 10 ejendomme:
Nej

Ja

hvis ja angiv afstand og art:____________________________________

Nærmeste bygning: _______________ m

Nærmeste nabo- vejskel: __________ m (min. 2m)

10. Tømning af samletank
Samletanken skal anbringes og indrettes således, at der er uhindret adgang til tømning.
Hvilket slamsugerfirma skal foretage tømningen (firmaets navn og adresse):
______________________________________________________________________________________
Undertegnede repræsentant for slamsugerfirmaet (firmaet navn):
______________________________________________________________
og undertegnede ejer af ejendommen, (ejendommens adresse):
_______________________________________________________________
Erklærer herved, at der er indgået aftale om tømning af den på ejendommen nedgravede samletank. Tømningen vil blive foretaget så ofte tanken er fuld, dog med højst 52 ugers mellemrum.
Firmaet er indforstået med at foretage tømningen på en sådan måde, at der ikke opstår uhygiejniske forhold,
og til at aflevere det oppumpede indhold i overensstemmelse med aftale med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.
Angiv hvilket renseanlæg slammet afhændes til:_________________________
Dato:
_______________________________________________________________
Ejerens underskrift
Dato:
_______________________________________________________________
Underskrift af en repræsentant for slamsugerfirmaet

Vejledning
Til ansøgning om tilladelse til etablering af samletanke
Den ansøgte tilladelse gælder kun for afledning af husspildevand – tilladelse til afledning af regnvand skal
ansøges særskilt.
Da de givne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af ejeren af ejendommen, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets
udførelse følger skemaets oplysninger.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer (DS 432).
Regler for afledning af spildevand findes i Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1448 af 11. december 2007.
Tilladelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §30 til enhver tid ændres, såfremt det kan begrundes
miljømæssigt, eller såfremt vilkår eller forudsætninger for tilladelsen ikke er opfyldt. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter
tilladelsen til samletanken inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker
uden erstatning.
Såfremt der er spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningen er De velkommen til at kontakte Skanderborg
Kommune, Natur og Miljø på tlf. nr. 87 94 77 48 eller 49.
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