Ansøgning om etablering af samletank
Ansøgers navn:

Kolonihavens navn:

Adresse:
By:

Postnr.:

Kolonihavens adresse:

Telefonnr.:
Kloakmesterens navn:

Kolonihavens interne vejnavn og havenr.:

Kloakmesterens adresse:
Kloakmesterens telefonnr.:
Følgende krav skal være opfyldt ved etablering af en
samletank:
• Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet
tilladelse.
• Samletanken skal have en størrelse så den passer
til den ønskede tømningshyppighed og den tilførte
vandmængde.
• Samletanken skal tømmes efter behov.
• Samletanken skal placeres og indrettes, så der er
uhindret adgang til tømning.
• Afstandskrav til vej og skel er min. 2 m.
• Vejledende afstandskrav til bygning er 2,5 m.
• Der må kun tilføres husholdningsspildevand til
samletanken. Tagvand og klorholdigt spildevand
fra swimmingpools og boblebade må ikke tilføres
samletanken.
• Anlægget skal etableres af en kloakmester.
• Tanken skal være godkendt som samletank til
spildevand.
Ansøgningen skal vedlægges:
• En situationstegning med placeringen af tanken i
forhold til skel og bygning.
• Dokumentation for tanken herunder typegodkendelse
og evt. tankattest.
• Kopi af tømningsaftale med slamsugerfirma.
Underskrift

Dato

• Er der private vandboringer på ejendommen?
Ja
Nej
• Hvis ja bruges denne til drikkevandsformål
Ja
Nej
• Eksisterende spildevandsanlæg
• Fjernes det nuværende anlæg til spildevand?
Ja
Nej
Fremtidige forhold:
• Placeres hele anlægget på egen grund?
Ja
Nej
Hvis nej, skal der vedlægges dokumentation for at
anlægget må placeres på en andens ejendom.
• Skal der tilsluttes mere end 1 husstand til anlægget?
Ja
Nej
Hvis ja, hvor mange
• Hvor mange personer bor på ejendommen?
(Gælder ikke haveforeninger)
• Type af samletank

/
Ejers underskrift

Dato

Eksisterende forhold:
• Har kommunen meddelt påbud om forbedret
spildevandsrensning?
Ja
Nej
• Benyttes ejendommen som:
Helårsbeboelse
Fritidsbeboelse
Kolonihave
• Er der erhverv på ejendommen?
Ja Nej
Hvis ja - hvilke form for erhverv

/
Kloakmesters underskrift

• Størrelse

  

Liter

Afstande:
Afstande i meter fra den kommende samletank til:
• Nærmeste bygning
• Nærmeste nabo- eller vejskel
• Evt. egen privat drikkevandsboring/brønd
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