Ansøgning om etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset
spildevand
Ansøgning i henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Skemaet er, version 03, gældende fra 23-05-2018, MSPO

1.

Det ansøgte spildevandsanlægs placering
Grundejer:
Vejnavn og nr.:
Postnr. Og by
Matr. Nr..

Tlf.:

E-mail adr.

2. Har kommunen meddelt påbud?
Ja
Nej
Hvis Ja:
Renseklasse O
Renseklasse OP

3. Ejers navn

Dato/underskrift
4. Kloakmesterens navn

Dato/underskrift + stempel
Det udfyldte skema indsendes sammen med en situationsplan som viser det ansøgte
spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer

5. Sandfilteranlæg
Anlæggets kapacitet:
Pumpning
Gravitation

PE

Længden af filter:
Bredde af filter:
Antal fordelerstrenge:
Antal opsamlingsdræn:

6. Andet spildevand end husspildevand
Spa uden klor
Processpildevand
Størrelse på spa/badekar:
liter
Spa med klor*
Andet:
*) eller andre desinficerende midler:
7. Tag- og overfladevand/drænvand
Afledes til:

8. Bundfældningstank
Størrelse:

liter

Tokammer
Trekammer
Andet:

Bygges på stedet:
Ja
Nej

Fabrikat:
Typegodkendt:
Ja
Nej

Indbygget pumpe:
Ja
Nej
9. Udledning
Vandløb
Vandløbets navn:
Sø
Søens navn:
Fjord/havområde Områdets navn:
Markdræn
Drænets udløb:
Andet
Hvad:
Udløbets præcise placering ved skal indtegnes på et oversigtskort!

10. Placering
Placeres anlægget på egen grund?

Ja

Nej

Hvis nej – hvilken adresse placeres anlægget på?
Adresse:
Grundejer:
Matr. Nr.:

Ejerlav:

Grundejeres accept:
Dato/underskrift

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

DGU nr.:

B Markvanding
Findes der markvandingsboringer?
C Havevanding
Findes der boring til
havevanding?
Nej

Ja

Nej

Afstand:

Ja, antal:
Afstand:
Godkendt den:
DGU nr.:
Afstand:
m
Godkendt den:

12. Afstande
Nærmeste bygning
Nærmeste naboskel
Nærmeste vejskel

m
m
m

Afstand fra terræn til højeste grundvandsstand:

ca.

m

m

m

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

Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:

Biologisk sandfilter opbygget som anført i Miljøstyrelsens ”Vejledning nr. 3/1999 for biologiske
sandfiltre op til 30 PE” opfylder renseklasserne O og SO (organisk stof og skærpet organisk stof).
Hvis der ikke tilledes afløb fra toilet opfyldes tillige renseklasse OP og SOP

Orientering om behandling af personoplysninger
Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter
databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal
også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen.
Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger
berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at
klage over behandlingerne.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på
https://www.skive.dk/borger/databeskyttelse/.

