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Journalnummer

Ansøgning om tilladelse til
etablering/ændring af
nedsivningsanlæg
med tilløb af spildevand

Ejendommens matrikelnummer
Ejendommens beliggenhed
Ejers navn

Telefonnummer

Adresse

5

Ligger grunden i område udlagt til

landzone

byzone

6

Ejendommens
vandforsyning

egen
brønd

fælles vandværk

7

Ejendommens afstand til nærmeste beboelse

8

Jordbundens beskaffenhed i niveauet for nedsivningsanlæggets bund
og et stykke herunder
grus og sand
lerholdig sandjord

9

Egen grund

egen
boring

Nej

sommerhusbebyggelse
Navn

m

Ja

sandholdig lerjord

Grundens størrelse

m²

Nedsivningsanlæggets anvendelse

10

husspildevand med WC-afløb

modtager
tagvand/regnvand

husspildevand uden WC-afløb

andet

11

Nedsivningsanlægget skal udføres som sivedræn og følgende ønskes oplyst:
a) drænets dimension

m

b) drænets længde

m

c) drænets dybde under terræn

m
Dato for grundvandspejling

d) afstand fra drænets bund til grundvandstand

12

m

e) drejer det sig om

Tryknedsivning

Gravitation

f) søges der om sandmile

Nej

Ja

Antal fastboende personer på ejendommen(e)
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13

Afstand fra det projekterede nedsivningsanlæg til:
a) nærmeste bygning

m

b) nærmeste skel (nabo- eller vejskel)

m

c) egne private drikkevandsbrønde/boringer

m

d) andres private drikkevandsbrønde/boringer

m

e) fællesvandværks drikkevandsbrønde/boringer

m

f) vandløb, søer eller havet

m

g) andet nedsivningsanlæg

m

14

Husspildevandet passerer
en i henhold til gældende norm godkendt bundfældningstank

15

Hvorledes bortskaffes slam
fra bundfældningstank

Antal kamre

m³

ved kommunens foranstaltning

efter kommunens anvisning

anden aftale, hvilken

Ansøgningen skal være bilagt en plan i 2 eksemplarer i mål mindst 1:100 - 1:250, der viser ovenstående
afstande og beliggenheder samt anlæggets placering. Det er vigtigt, at samtlige oplysninger afgives af hensyn
til sagsbehandlingen.
Dato

Ejers underskrift

Kloakmester (navn og adresse)

Vejledning
Reglerne for afledning af spildevand findes i Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007.
Ejeren er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger
skemaets oplysninger og nedsivningstilladelsens vilkår.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at nedsivningsanlægget med
alle tilhørende installationer skal udformes i overensstemmelse med
Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning
(DS 440, 2. udgave, september 1983) og Norm for afløbsinstallationer
(DS 432, 3. udgave, juni 2000).
Nedsivningsanlæg skal endvidere anlægges i overensstemmelse med
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 1. oktober 1999 for nedsivningsanlæg
op til 30 PE.
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