Gribskov Kommune
Ansøgning om tilladelse til etablering af samletank for spildevand
Ejendommens matr. nr.: Ejendommens adresse:

Ejers navn og adresse:
Ejers tlf.nr.:

Ejers email:

Er ansøgningen en opfølgning af et meddelt påbud

 Nej

 Ja

Hvis ja; der er meddelt påbud om

 Renseklasse O
 Renseklasse SO

 Renseklasse OP
 renseklasse SOP

Dato og ejers underskrift:
Dato og kloakmesters underskrift:
Kloakmesterens navn, adresse og tlf.:
Vigtigt, arbejdet må ikke påbegyndes før der er givet skriftlig tilladelse fra kommunen. Såfremt der er spørgsmål
kan Gribskov Kommune kontaktes på mail tms@gribskov.dk eller telefon 72 49 60 09.

Eksisterende forhold
Benyttes ejendommen som

 Helårsbeboelse
 Fritidsbeboelse
 Andet

Ejendommens vandforsyning
 Egen boring

 Egen brønd

 Fælles vandværk, navn:

Skal der tilsluttes mere end 1 husstand til
anlægget:

 Nej

 Ja, hvis ja, hvor mange:___

Antal fastboende personer

____ personer

Anlægget, beliggenhed mv
Placeres hele anlægget på egen grund

 Nej

 Ja

Vigtigt, hvis dele af anlægget placeres på anden mands grund, oplyses ejerens navn og adresse og kopi af
skriftlig accept vedlægges
Tankens fabrikat:

Kapacitet:__________m3

Er tanken typegodkendt

 Ja

 Nej

Hvis nej, skal ansøgningen være vedlagt tegninger og materialebeskrivelse af en sådan kvalitet, at det kan ligge
til grund for en godkendelse
Hvilken slags spildevand skal ledes til anlægget:
 Husspildevand med WC-afløb

 Husspildevand uden WCafløb

 Andet, beskivelse

Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen dvs. fra toiletter, håndvask, gulvafløb, bad, vaskemaskine
o.lign.
Vigtigt, Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand,
klorholdigt vand fra swimmingpool, spa og lignende fra ejendommen vedlægges en beskrivels af hvorledes dette
håndteres.

Afstand fra samletank til:
Nærmeste bygning:

___m

Nærmeste nabo- eller vejskel

___m

Egen private drikkevandsboring/brønd

___m

Vandløb, sø eller hav

___m

Vandindvindingsanlæg

___m

Bilag
 Målfast tegning af matrikel, ejendom mv. samt anlæggets placering
 Kopi af typegodkendelse
 Skriftlig accept fra ejer af anden grund , hvis anlæg eller udløb krydser denne

Vejledning om afløbsinstallationers tilslutning til renseanlæg med udledning til vandløb, søer eller havet.
En udledningstilladelse kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af et
tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledningen sker til. Såfremt det pågældende område kloakeres, er
alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter udledningstilladelsen inddrages.
Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning.
Da de givne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er
underskrevet af bygherren, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger skemaets
oplysninger.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og
være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings Norm for afløbsinstallationer (DS 432).
En tilladelse til udledning af spildevand fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed.
Regler for udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet findes i Miljøbeskyttelsesloven og
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999.
Udfyldes af sagsbehandleren
Kommune:

Sagsbehandlerens navn:

Dato:

Underskrift:

Ansøgning med bilag sendes til Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge, eller som mail til
tms@gribskov.dk

