1. __________________________________________________________________________________
Adresse for pileanlæggets placering

Ejer:

Matr. nr.:

Adresse:

Post nr. og by:

Tlf. nr:

e-mail:

Fax:

Kontakt kloakmesteren
Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligge helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil være hensigtsmæssigt at kontakte en 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 oversigtsplan der viser
den nøjagtige placering og udformning af anlægget. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover skal
ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensioner 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 ejer og kloakmester, inden den indsendes. Normal sagsbehandlingstid er
ca. 4 uger ved Skanderborg Kommune.
Andet
Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (for eksempel mælkerumsvand, klorholdigt vand
fra swimming-pool, boblebad og lign.) fra ejendommen, skal der vedlægges en beskrivelse af, hvordan dette håndteres.
Spørgsmål
Såfremt der er spørgsmål til udfyldelsen af skemaet, er De velkommen til at kontakte Skanderborg, Natur og Miljø på
telefon 87 94 77 48, se i øvrigt vejledningen på bagsiden.

2. Har Kommunen meddelt påbud efter Miljøbeskyttelsesloven
Hvis ja:
Der er meddelt påbud om

renseklasse O
renseklasse SO

Nej

Ja

renseklasse OP
renseklasse SOP

3.
Ejers navn og adresse:
_______________________________________________
Dato/Ejers underskrift

4.
Kloakmesterens navn, adresse og telefon nr.:

______________________________________________
Dato/Kloakmesterens underskrift
Alle punkter skal udfyldes af ansøger. Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til:

Skanderborg Kommune
Natur og Miljø
Knudsvej 34
8680 Ry

Udfyldes af ansøgeren
Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb, bad vaskemaskine og lign.

EKSISTERENDE FORHOLD
5. Ejendommen
Ejendommen benyttes som:
Helårsbeboelse

Fritidsbeboelse

Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold:
Egen boring

Egen brønd

Fælles vandværk, navn: ____________________________

6. Nuværende spildevandsforhold
Passerer alt husspildevandet en bundfældningstank
Nej
Ja
Hvis nej, hvad mangler:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tilledes andet end hus spildevand til bundfældningstanken
Nej
Ja
Hvis ja, hvad:____________________________________________________________________________
Udledning fra bundfældningstanken ledes til:
Sø
Søens navn:
Vandløb
Vandløbets navn:
Grøft
Grøftens navn:
Drænledning
Beskrivelse:
Andet:
FREMTIDIGE FORHOLD

7. Anlægget
Placeres anlægget på egen grund:
Nej
Ja
Hvis nej, oplys ejerens navn og adresse og vedlæg kopi af skriftlig accept

________________________________________________________________________
8. Belastning
Antal husstande tilsluttet anlægget
Antal fast boende personer
Anden belastning:
SAMLET BELASTNING (PE)

9. Bundfældningstank
Størrelse:

______m3

To-kammer
Tre-kammer
Andet: _______________
Bygges på stedet ?:

Fabrikat: __________________________
Fabrikat: __________________________
VA-godkendt:
Ja
Nej
Ja
Nej

10. Boringer på ejendommen
A. Drikkevand
Egen brønd/boring
DGU nr. __________________________ Afstand:
______________ meter
Offentlig vandforsyning
Vandværkets navn:
____________________________________________
Fælles privat vandværk
Vandværkets navn:
____________________________________________
B. Markvanding
Findes der markvandingsboringer?
Nej
Ja
Antal:_____________________________
Er boringen godkendt?
Nej
Ja
DGU. Nr.:__________________________
C. Havevanding
Findes der havevandingsboring?
Nej
Ja
Antal:_____________________________
Er boringen godkendt?
Nej
Ja
Dato:_____________________________

11. Boringer på andre ejendomme
Private drikkevandsboringer indenfor 300 m. ?
Markvandingsboring indenfor 150 m. ?
Havevandingsboring indenfor 150 m. ?

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Afstand ______________________meter
Afstand ______________________meter
Afstand ______________________meter

12. Afstande fra pilenedsivningsanlægget til
A: Skel
Nærmeste vejskel:

Meter

Nærmeste naboskel:

Meter

B: Bygninger
Nærmeste bygning:

Meter

Nærmeste nabobygning:

Meter

C: Nedsivningsanlæg
Ligger der andre nedsivningsanlæg indenfor en afstand af 50 m fra det projekterede nedsivningsanlæg?

Nej

Ja

Hvis ja, oplys adressen:__________________________________________________________________________________
D: Øvrige: Ligger der inden for en afstand af 25 meter fra det projekterede pilenedsivningsanlæg?
Sø

Nej

Ja

Afstand

Vandløb

Nej

Ja

Afstand

Grøfter

Nej

Ja

Afstand

Drænledninger

Nej

Ja

Afstand

13. Anlæggets anvendelse
Hvilken slags spildevand skal ledes til anlægget
Husspildevand med wc-afløb
Afstand fra terræn til grundvandet, når GVS står højest
___________ meter UT

Husspildevand uden wc-afløb
Ved ikke

14. Dimensionering
Beregnet vandforbrug:
Dimensioneringsgrundlag:
Anlæggets størrelse:

__________________m3/ år
______________m2/ 100 m3
Længde:
_________meter
Bredde:
_________meter

15. Jordbundsforhold
Jordtypen efter sigteanalyse (DS 405):
• Kornkurve skal indtegnes i diagrammet - kopi af rapport fra sigteanalysen vedlægges ansøgningen

Skema til optegning af kornkurve:

NB: D60/D10 ≤ 4,0

Bilag vedlagt:
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Oversigtstegning med afstande til bygninger, skel, vandløb, boringer mv.
Detailtegning af anlæg med beskrivelse af anlæg, udformning, materialer mv.
Sigteanalyse
Infiltrationstest
Naboerklæring, accept ved placering på naboareal
Andet

Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:

Vejledning om afløbsinstallationers tilslutning til pileanlæg med nedsivning
En tilladelse til etablering af pileanlæg med nedsivning kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af en tilfredsstillende grundvandsbeskyttelse i det område, hvor nedsivningen sker. Såfremt det pågældende område
kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloaksystemet, når dette fremføres, hvorefter tilladelsen inddrages.
Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning.
Da de afgivne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af bygherren, 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).
En tilladelse til etablering af pileanlæg med nedsivning fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages
til en anden administrativ myndighed.
Regler for afledning af spildevand til jorden findes i Miljøbeskyttelsesloven, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21.
juni 1999.

Udfyldes af kommunen
Ejendommens status
Skal grundvandafdelingen høres?
Skal byggeafdelingen høres?
Skal embedslæge høres?
Recipient
Recipient målsætning:
Recipient forureningstilstand:
Renseklasse krav:
Regulativ for vandløb:

Landzone
Nej
Nej
Nej

Byzone
ja
ja
Ja

Sommerhus

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Andet
Terrænreguleringer?
Tinglysning af deklaration?
Andet?
Udfyldes af sagsbehandleren
Dato

Helårs

Nej
Nej

Sagsbehandler

Ja
Ja

Underskrift

