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ANSØGNING om etablering af nedsivningsanlæg
1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering
Adresse:
Grundejer:
Matr. nr. og ejerlav:
Telefon nr.:

e-mail

2. Har kommunen meddelt
påbud?
Hvis ja:
Der er meddelt påbud om

Nej

nedsivningsanlæg
renseklasse O
renseklasse SO

Fax:

Ja, frist: __________

renseklasse OP
renseklasse SOP

3. Ejers navn og adresse

____________________________________
Dato/navn/adresse og underskrift
4. Kloakmesterens navn, adresse og telefon nr.

_____________________________________
Dato/underskrift og stempel

Det udfyldte skema indsendes sammen med en situationsplan, som viser det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer. Derudover skal det indeholde kopi af rapport inkl. kornkurvediagram fra sigteanalysen.
Skema og tilhørende vejledning kan hentes på hjemmesiden www.faxekommune.dk

5. Nedsivningsanlæg for husspildevand
Anlæggets kapacitet :____________ PE
Husspildevand fra 1 eller 2 husstande
Sommerhus uden udlejning
Sommerhus med udlejning
Skole, antal elevpladser: ___________

Flere husstande: _________________
Campingplads
Hotel
Andet: _________________________
___________________________________

6. Nedsivningsanlæg for andet end husspildevand (se vejledning)
Husspildevand med WC-afløb
Spa uden klor
Spa med klor*

Husspildevand uden WC-afløb

Processpildevand
Størrelse på spa/badekar:____ liter
Andet: ___________________________________________

*) eller andre desinficerende midler: _____________________________________________

7. Tag- og overfladevand/drænvand
Afledes til: __________________________________________________________________

8. Bundfældningstank
Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget

Størrelse: __________m2

Bygges på stedet:
Ja
Nej

Tokammer
Trekammer
Andet: _____________
Indbygget pumpe:
Ja
Nej

Ja

Nej

Fabrikat: _______________

Typegodkendt:
Ja
Nej

9. Nedsivningsanlæg
Samlet længde sivedræn: ____________ m
Sivegrøft
Sivegrøft, hævet*
Nedsivning i jordhøj*
*) Højde over terræn
Separat pumpebrønd
Fordelerbrønd

Afstand fra jordoverfladen til underkant af
sivedræn: _________________________ cm
Afstand fra underkant af sivedræn til højeste
grundvandsstand: _______ __________ cm

_________ cm
Pejling foretaget/dato: __________________
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Placeres nedsivningsanlægget på egen grund?
Ja
Nej
Hvis nej – hvilken adresse placeres nedsivningsanlægget på?
Adresse:
Grundejer:
Matr. Nr.: ______________________________

Ejerlav: __________________________

Grundejeres accept: ______________________________________________________
Dato/underskrift
Husk at nedsivningsanlægget skal tinglyses på ejendommen.
10. Jordbundsforhold
Jordtype efter sigteanalyse (DS 405.8/DS405.9): ___________________________________
•

Kopi af rapport inkl. kornkurvediagram fra sigteanalysen skal vedlægges ansøgningen

Der udtages mindst 2 prøver á 5 kg til sigteanalyse/hydrometeranalyse.
Hydrometeranalysen kan undlades, hvis prøven indeholder mindre end 10 % materiale af
kornstørrelse < 0,075 mm

11. Boringer på ejendommen
A. Drikkevand
Egen brønd eller boring
Offentlig vandforsyning
Privat fælles vandværk

DGU nr. : ___________

Afstand: ______ m

B. Markvanding
Findes der markvandingsboringer?

Nej

Ja, antal: _______ Afstand: _______m
Godkendt den: ________________________
DGU nr.: _____________________________

C. Havevanding
Findes der boring til havevanding?

Nej

Ja
Afstand: ____________ m
Godkendt den: ________________________

D. Ubenyttet brønd

Nej

Ja

Afstand: ____________ m
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12. Afstande
Nærmeste bygning: _________________ m
Nærmeste vejskel: _________________ m

Nærmeste naboskel: _________________ m

Ligger der følgende indenfor en afstand af 25 m fra det projekterede nedsivningsanlæg?
Kyst
Nej
Ja
Afstand: ______________
Sø
Nej
Ja
Afstand: ______________
Vandløb
Nej
Ja
Afstand: ______________
Grøfter
Nej
Ja
Afstand: ______________
Drænledninger
Nej
Ja
Afstand: ______________

m
m
m
m
m

Ligger der andre nedsivningsanlæg indenfor en afstand på 50 m fra det projekterede nedsivningsanlæg?
Nej

Ved ikke

Ja

Hvis ja, oplys adressen: ______________________________

Boringer på andre ejendomme
Private drikkevandsboringer indenfor 300 m?
Anden markvandingsboring indenfor 150 m?
Anden havevandingsboring indenfor 150 m?

Nej
Nej
Nej

Ja, afstand ____________ m
Ja, afstand ____________ m
Ja, afstand ____________ m

Anlæg nævnt under pkt. 11 og 12 skal indtegnes på kortskitse, som vedlægges ansøgningen.
13. Andet
Skal der føres rør under vej eller jernbane?

Nej

Ja

Skal der foretages terrænændringer/gravninger,
som kræver dispensation fra byggelinier, fredningsbestemmelser o. lign.?

Nej

Ja

Skal der tinglyses deklaration?

Nej

Ja

Er der registreret jordforurening på ejendommen?

Nej

Hvis ja:
V1

V2

Ja

Områdeklassificeret

Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:

Nedsivningsanlæg skal opbygges efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1999 om ”Nedsivningsanlæg op til 30 PE” – kan hentes på kommunens hjemmeside.
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