Ansøgning om etablering af nedgravede
samletanke til husspildevand mv.

Teknik og Miljø
Miljø
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 30 00
kommunen@roskilde.dk
sikkerpost@roskilde.dk
www.roskilde.dk

1. Ansøger
Navn:

Adresse:

e-mail:

Telefon:

2. Anlæggets placering
Adresse:

Matr. nr. og ejerlav:

3. Spildevand
Husspildevand ________

Helårsbolig __________________

Antal hustande ________

Fritidsbolig ___________________

Andet

________

Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14

4. Samletank
Størrelse:

________ Liter

Fabrikat: ______________

Typegodkendt: _________
CE-mærket:

_________

Bemærkninger:

5. Vandforsyning
Offentlig vandforsyning ______
Egen brønd/boring

Privat fælles vandværk _________

______

6. Samletankens placering i forhold til omgivelserne
Afstand til egen brønd/boring
Afstand til boring der forsyner en enkelt ejendom

_____m
_

m

Afstand til boring der forsyner mindre end 10 ejendomme

m

Afstand til boring der forsyner mindst 10 ejendomme

m

Afstand til øvrige boringer med drikkevandskvalitet

m

Afstand til nærmeste bygning:

m

Afstand til naboskel:
Afstand til vejskel:

7. Tømninger
Antal tømninger pr. år: ________

m
m

8. Bemærkninger

9. Bilag til din ansøgning
Sammen med din ansøgning skal du vedlægge en skitse over matriklen, hvor der er
indtegnet: Samletankens placering, bygninger, samt afstande fra tank til bygninger, skel
og veje er angivet.

Ejer (dato og underskrift)

________________________________________
Aut. kloakmester (dato og underskrift)
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Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskemaet.
Kontakt evt. kloakmester
Visse punkter i ansøgningsskemaet kan muligvis først udfyldes, når placeringen af
anlægget ligger helt fast. Det vil derfor eventuelt være hensigtsmæssigt at kontakte en
kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes
oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan.
Kortmateriale
Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet (såvel
eksisterende forhold som de ønskede ændringer) på ejendommen, samt
oversigtsplan, der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget samt
anlæggets placering i forhold til afstande til veje, skel bygninger og
vandforsyningsanlæg. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover
skal ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensioner af
anlægget samt materialevalg.
Sagsbehandling
Det vil virke fremmende for sagsbehandlingen, såfremt kloak- og oversigtsplaner er
udarbejdet korrekt og punkterne i ansøgningsskemaet er belyst.
Andet
Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand fra
ejendommen, bør ansøgningen vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette
håndteres.
Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen, dvs. fra toiletter, køkken, bad,
gulvafløb, håndvaske, vaskemaskiner og lignende.
Da de givne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der
stor vægt på, at ansøgningen er underskrevet af ejendommens ejer. Alternativt kan
ansøgningen dog godt sendes af en autoriseret kloakmester, hvis ansøgningen er
vedlagt fuldmagt fra ejendommens ejer til at kloakmesteren kan søge på ejerens
vegne.
Opmærksomheden henledes på, at alle kloakinstallationer skal udføres af autoriseret
kloakmester, der er ansvarlig for at arbejdet udføres og anmeldes i henhold til
gældende love og regler.

Eventuelle spørgsmål i relation til ovenstående skema eller vejledning kan rettes til
Miljø.

