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ANSØGNING om tilladelse til udledning af regnvand (tagvand og overfladevand) til recipient
1. Det ansøgte udledning sker fra ejendommen / matriklen
Adresse:
Grundejer:
Matr. nr. og ejerlav:
Telefon nr.:

e-mail

Fax:

____________________________________
Dato/navn/adresse og underskrift

Det udfyldte skema indsendes sammen med en situationsplan, som viser den præcise placering af udløbet til recipienten samt placeringen af evt. bassin. Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet, skal du sende en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen
af regnvand. Marker afpropningssteder.
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1. Eksisterende forhold
Kloakoplands nr.
Udløbs nr.
Kloaktype for oplandet

Oplandstype

□ Fælleskloak
□ Separatkloak
□ Ingen kloakering
□ Bolig
□ Industri
□ Motorvej / vej
□ Anden befæstet areal
– type:__________________________

2. Udledning fra bolig
Hvad anvendes ejendommen til:
Beboelse
Andet, angiv hvad:_____________________________________
Hvor stort tag- og overfladeareal skal omfatter udledningen?

__________ m2

Omfatter udledningen alt tag- og overfladevand på matriklen?
Ja
Nej
Angiv hvorfra der afvandes, eksempelvis fra tilbygning, skur, carport eller andet:
_______________________________________________
Ved tagvand:
Hvilket tagmateriale er anvendt på den tagoverflade, hvorfra der udledes regnvand?
___________________________________________________________

3. Udledningens omfang
Samlet oplandsareal

ha

Afløbskoefficient
Belægningsprocenten

%

Afløbsvandføring

l/s

Årlig udledt vandmængde

m3/år
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4. Udformning af bassin og afløb
Etableres der et forsinkelsesbassin?

Ja

Nej

Hvis ja:
Effektivt volumen
Olieudskiller

_______________ m3

□

Ja

– angiv type/klasse:__________________
- kapacitet:_________________________
- alarm:

□

Ja

- automatisk flydelukke:

□

Ja

Tæt bund

□ Ja
□ Angiv volumen _______________ m
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

Overløb til:

Overløbsfrekvens:

_________________________

_____________________ gange/år

Sandfang

Dykket afløb fra bassinet
Afspærringsordning at bassinafløbet
Rist
Skumbræt
Selvrensende

Bassintype

3

□ Lukket
□ Åbent
□ Tørt
□ Vådt, angiv volumen______________ m

5. Recipient
Recipientens navn:

6. Jordforurening
Er der registreret jordforurening på ejendommen?
Hvis ja:
V1
V2
Områdeklassificeret

Ja

Nej

Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:
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