
    SPILDEVANDSANSØGNING   

Byggeriets adresse: Matr. nr.: 

Spildevandet afledes fra: 

□ Enfamiliehus □ Sommerhus □ Anden beboelse

□ Andet spildevand fra: ________________________________________________

Spildevandet afledes til: 

□ Nedsivningsanlæg □ Vandløb □ Drænledning □ Andet: ___________________________

Overfladevand afledes til: ____________________________________________________________________________________________ 

Antal fastboende personer:  andet/fast personale/gæster: 

Anlægstype: 

□ Bundfældningstank: Fabrikat: ________________    Type: _______________ Årstal: __________ Rumfang: ______       m3

□ Minirenseanlæg:      Fabrikat: ________________    Type: _______________ Årstal: __________ Størrelse: ______    PE 

□ Nedsivningsanlæg:  Type:      ________________    Dimension: __________  PE,  Siveareal: ______      m2 

□ Andet, Beskrivelse:  _______________________________________________________________________

Forundersøgelser ved ansøgning om nedsivning: 

□ Jordtype efter sigteanalyser: □ Infiltrationstest / manuel nedsivningsanalyse

□ Afstand fra bund af siveanlægget til grundvandet: ______ m.   pejlet den: __________________ (DATO)

 OBS: Dokumentation for jordbundsanalyser og vurdering af jordens egnethed for nedsivning vedlægges. 

Afstande til andre anlæg og recipienter:  

Drikkevandsboringer eller brønde: ____________ m  Andre vandboringer eller brønde: ___________  m 

Drænledning: ____________________________ m    Vandløb, søer eller havet: _________________ m  

Ejer: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

Tlf. nr.: 

E-mail: 

Dato og underskrift: 

Ansøger: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

Tlf. nr.: 

E-mail: 

Dato og underskrift: 

 OBS: Der skal vedlægges anlægstegninger. Tegningerne skal indeholde en oversigtstegning visende bygninger, skel, andre kloakanlæg, 
 boringer/brønde m.v., samt tegninger af eksisterende og projekterede anlæg. 

 Bemærk: De oplysninger, du giver til kommunen, bliver behandlet elektronisk. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger, der behandles om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet.   
     For nogle sagsområder kan det være nødvendigt at dele oplysninger med andre offentlige myndigheder eller private virksomheder. Vi deler dog kun oplysningerne indenfor lovgivningens bestemmelser.  

 TLF.:  8940 2213 
VAND OG NATUR      
GRØNDALSVEJ 1D       
8260 VIBY J       E-MAIL:   vandmiljo@mtm.aarhus.dk  Opdateret den 16.07.2018 

mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk


Registrering og videregivelse af oplysninger 
 
I forbindelse med din ansøgning skal vi jf. databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i 
vores behandling og oplyse om din/virksomheden rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen. 
 
Vi har pligt til at oplyse, at kommunen registrerer oplysninger og kan videregive oplysninger til andre 
offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på det oplyste eller som 
samarbejder med kommunen. Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at vide, hvilke oplysninger, 
kommunen behandler om dig. Du kan desuden kræve forkerte oplysninger rettet. 
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