Miljø

Ansøgning om udledningstilladelse
Anvendes for udledning af tag- og/eller overfladevand til recipient fra
industri, land- brug og beboelse.

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Eventuelle spørgsmål til udfyldelse, eller generelt om udledningstilladelser skal rettes til spildevand@roskilde.dk

Oplysninger om ejendommen
Adresse

spildevand@ros
kilde.dk
46 31 36 36

Matrikeloplysninger
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Ejers navn
Ejers adresse
Email

Tlf. nr.

Ejers underskrift
Dato
Underskrift

Kloakmesters autorisationskode/firmanavn/stempel og underskrift
Autorisationskode/firmanavn/stempel
Hvis du vil vide mere om Roskilde
Kommune eller benytte muligheden

Underskrift

for selvbetjening, så klik ind
på www.roskilde.dk

Kontakt kloakmesteren
Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen
af afløbssystemet ligger helt fast, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne
del.
Kortmateriale
Ansøgningen skal vedlægges en målfast plan, der viser afløbssystemets placering af ledninger, bassiner, dræn og recipienter.

Ejendommens anvendelse sæt X
Beboelse
Landbrug
Industri

Udledningstilladelse søges i forbindelse med byggesag sæt X
Ja, sagsnr.
Nej

Udledning af vand fra sæt X
Tag(type)
- Areal, inkl. udhæng, m2
Befæstet areal (fliser, asfalt), m2
Græsarmeringssten, m2
Grus, m2
Andet, type

Areal, m2

NB - Vand fra mødding, ensilage-, vaske- og påfyldningspladser må ikke udledes til recipient.

Udledningen sker som sæt X
Direkte udledning via ny tæt ledning
- Diameter, mm

Udledning via nyt dræn
- Diameter, mm

Udledning via eksisterende dræn
- Diameter, mm
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Etableres der forsinkelsesbassin sæt X
NB Afledning af vand fra arealer kan medføre krav om anlæggelse af et bassin. Ved etablering af
bassiner henvises til kommunens hjemmeside.

Nej
Ja
Volumen, m3
Etableres der sandfang sæt X
Ja
Nej
Andet?
Hvilken recipient modtager vandet – Understreg
Vandløb / Sø

/

Mose

/

Andet

Evt. navn på recipienten

Eventuelle supplerende oplysninger til ansøgningen

Det udfyldte skema med evt. tilhørende bilag
(f.eks. kortmateriale) sendes til:
Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Eller på spildevand@roskilde.dk
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