Til ansøgning om etablering af minirensningsanlæg
Dette er en tjekliste over de oplysninger, vi normalt har brug for til at behandle denne type ansøgning.
Oplysningerne skal indsendes i en ansøgning i portalen Byg & Miljø, som I finder her:
https://www.bygogmiljoe.dk/. I skal være opmærksomme på, at sagsbehandlingen først kan starte, når vi har
modtaget alle nødvendige oplysninger. I tilfælde af at vi har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer.
1) Oplysninger om grundejer
a. Navn
b. Adresse
c. E-mail
d. Placering af anlægget: matrikel nr. og adresse, hvis denne ikke er den samme som
bopælsadressen
2) Oplysninger om kloakmester
a. Navn
b. Adresse
c. Telefonnummer
d. E-mail
e. CVR nr.
3) Situationsplan/kloaktegning med anlæggets placering og ledningsføring
a. Angiv afstand til evt. boringer, søer, vandløb, bygninger og skel.
4) Oplysninger om anlægget
a. Antal ejendomme tilsluttet
b. Belastning i antal PE
c. Anlæggets renseklasse
d. Producent af anlægget
e. Oplysninger om bundfældningstank: producent, størrelse, antal kamre

I er naturligvis altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis I har spørgsmål.
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Til ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg
Dette er en tjekliste over de oplysninger, vi normalt har brug for til at behandle denne type ansøgning.
Oplysningerne skal indsendes i en ansøgning i portalen Byg & Miljø, som I finder her:
https://www.bygogmiljoe.dk/. I skal være opmærksomme på, at sagsbehandlingen først kan starte, når vi har
modtaget alle nødvendige oplysninger. I tilfælde af at vi har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer.
Punkter herunder som er fremhævet med fed skrift er oplysninger, som er særligt vigtige i forhold til en
ansøgning om et nedsivningsanlæg.
1) Oplysninger om grundejer
a. Navn
b. Adresse
c. E-mail
d. Placering af anlægget: matrikel nr. og adresse, hvis denne ikke er den samme som
bopælsadressen
2) Oplysninger om kloakmester
a. Navn
b. Adresse
c. Telefonnummer
d. E-mail
e. CVR nr.
3) Situationsplan/kloaktegning med anlæggets placering og ledningsføring
a. Angiv afstand til evt. boringer, søer, vandløb, bygninger og skel.
4) Oplysninger om anlægget
a. Antal ejendomme tilsluttet
b. Belastning i antal PE
c. Resultat fra grundvandspejling i februar-april
d. Sigteanalyse/kornkurve for undersøgelse af jorden i siveområdet
e. Er anlægget hævet i en mile?
f. Oplysninger om fordelerrør: antal, længde, diameter, afstand til grundvand, afstand til
terræn
g. Oplysninger om bundfældningstank: producent, størrelse, antal kamre

I er naturligvis altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis I har spørgsmål.
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Til ansøgning om etablering af beplantet filteranlæg
Dette er en tjekliste over de oplysninger, vi normalt har brug for til at behandle denne type ansøgning.
Oplysningerne skal indsendes i en ansøgning i portalen Byg & Miljø, som I finder her:
https://www.bygogmiljoe.dk/. I skal være opmærksomme på, at sagsbehandlingen først kan starte, når vi har
modtaget alle nødvendige oplysninger. I tilfælde af at vi har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer.
Punkter herunder som er fremhævet med fed skrift er oplysninger, som er særligt vigtige i forhold til en
ansøgning om et beplantet filteranlæg.
1) Oplysninger om grundejer
a. Navn
b. Adresse
c. E-mail
d. Placering af anlægget: matrikel nr. og adresse, hvis denne ikke er den samme som
bopælsadressen
2) Oplysninger om kloakmester
a. Navn
b. Adresse
c. Telefonnummer
d. E-mail
e. CVR nr.
3) Situationsplan/kloaktegning med anlæggets placering og ledningsføring
a. Angiv afstand til evt. boringer, søer, vandløb, bygninger og skel.
4) Oplysninger om anlægget
a. Antal ejendomme tilsluttet
b. Belastning i antal PE
c. Producent af anlægget og oplysninger på kontaktperson hos producent
d. Dimensionering af anlægget fra producent
e. Oplysninger om bundfældningstank: producent, størrelse, antal kamre
f. Oplysning om tilslutning til dræn eller nedsivning efter anlæg

I er naturligvis altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis I har spørgsmål.
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Til ansøgning om etablering af sandfilter
Dette er en tjekliste over de oplysninger, vi normalt har brug for til at behandle denne type ansøgning.
Oplysningerne skal indsendes i en ansøgning i portalen Byg & Miljø, som I finder her:
https://www.bygogmiljoe.dk/. I skal være opmærksomme på, at sagsbehandlingen først kan starte, når vi har
modtaget alle nødvendige oplysninger. I tilfælde af at vi har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer.
Punkter herunder som er fremhævet med fed skrift er oplysninger, som er særligt vigtige i forhold til en
ansøgning om et sandfilter.
1) Oplysninger om grundejer
a. Navn
b. Adresse
c. E-mail
d. Placering af anlægget: matrikel nr. og adresse, hvis denne ikke er den samme som
bopælsadressen
2) Oplysninger om kloakmester
a. Navn
b. Adresse
c. Telefonnummer
d. E-mail
e. CVR nr.
3) Situationsplan/kloaktegning med anlæggets placering og ledningsføring
a. Angiv afstand til evt. boringer, søer, vandløb, bygninger og skel.
4) Oplysninger om anlægget
a. Antal ejendomme tilsluttet
b. Belastning i antal PE
c. Skitse af anlæg
d. Dimensionering af anlæg: længde og bredde af filter, antal fordelerstrenge, antal
opsamlingsdræn
e. To sigteanalyser af filtersandet
f. Oplysninger om bundfældningstank: producent, størrelse, antal kamre

I er naturligvis altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis I har spørgsmål.
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Til ansøgning om etablering af pilerensningsanlæg
Dette er en tjekliste over de oplysninger, vi normalt har brug for til at behandle denne type ansøgning.
Oplysningerne skal indsendes i en ansøgning i portalen Byg & Miljø, som I finder her:
https://www.bygogmiljoe.dk/. I skal være opmærksomme på, at sagsbehandlingen først kan starte, når vi har
modtaget alle nødvendige oplysninger. I tilfælde af at vi har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer.
Punkter herunder som er fremhævet med fed skrift er oplysninger, som er særligt vigtige i forhold til en
ansøgning om et pilerensningsanlæg.
1) Oplysninger om grundejer
a. Navn
b. Adresse
c. E-mail
d. Placering af anlægget: matrikel nr. og adresse, hvis denne ikke er den samme som
bopælsadressen
2) Oplysninger om kloakmester
a. Navn
b. Adresse
c. Telefonnummer
d. E-mail
e. CVR nr.
3) Situationsplan/kloaktegning med anlæggets placering og ledningsføring
a. Angiv afstand til evt. boringer, søer, vandløb, bygninger og skel.
4) Oplysninger om anlægget
a. Antal ejendomme tilsluttet
b. Belastning i antal PE
c. Producent af anlægget og oplysninger på kontaktperson hos producent
d. Dimensionering af anlægget fra producent
e. Anlæggets størrelse i m2
f. Oplysninger om bundfældningstank: producent, størrelse, antal kamre
g. Er anlægget med eller uden membran?

I er naturligvis altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis I har spørgsmål.
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