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Ansøgning om tilladelse til ændring af kloakforhold
Gældende for
ejendommen
Adresse
Matrikelnr.
Ejendomsnr.
Ejers navn og adresse
Ejers underskrift og dato
Kloakmesters stempel

Eksisterende forhold
Status

Helårsbeboelse
Fritidsbeboelse

Personer og sengepladser Antal personer
på ejendommen
Antal sengepladser
Vandforsyning

Egen boring
Vandværk

Navn:

Lovmæssigt
Påbud om renseklasse (jf. Ja
Miljøbeskyttelseslovens Nej
§30)

Sæt ring:

O

OP

SO

SOP

Spildevandsanlægget
Placeres del af anlæg på
fremmed ejendom

Ja
Nej
Hvis ja vedlægges kopi af accept fra ejer / tinglysning

Tilsluttes mere end 1
husstand til anlægget

Ja

Nej

Hvis ja, hvor mange

Tilledes andet end
husspildevand?

Ja

Nej

Hvilken type

Tilledes spildevand fra
spabad/boblebad?

Ja

Nej

Hvis ja, tilsættes der klor? Ja

Genbruges eksisterende
bundfældningstank

Ja
Nej
Bemærkninger:

Hvis ja, antal m3

Etableres ny
bundfældningstank

Ja
Nej
Bemærkninger:

Hvis ja, antal m3

Dimensionering

Vandforbrug

Nej

m3/år

Afstande
Nærmeste bygning, skel, Bygning
i meter

Skel

Overfladevand indenfor
25m (sø, grøft, å, dræn)

Ja
Nej

Angiv afstand og type
Angiv afstand og type

Brønd/boring indenfor
150m

Ja

Nej

Hvis ja angives på kort med ejers navn / adresse

Brønd/boring indenfor
300m

Ja

Nej

Hvis ja angives på kort med ejers navn / adresse

Udfyldes af kommunen
Modtaget d.:
Godkendt d.:

Sagsnr.:
Doknr.:

Sagsbehandler:
Doknr. 1067955 / revideret 21-08-2008

Vejledning
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(BEK nr 1448 af 11/12/2007 - Spildevandsbekendtgørelsen)
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle offentlige og private spildevandsanlæg.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved tilførsel af stoffer direkte til
grundvandet.
§ 2. Når et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres
væsentligt, herunder når et spildevandsanlæg flyttes eller omlægges, kræves fornyet tilladelse efter
denne bekendtgørelse. Endvidere kræver en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen
af spildevandet, der tilføres anlægget, fornyet tilladelse.
Stk. 2. Tilladelsesmyndigheden afgør, om en ændring af et spildevandsanlæg eller forhold, der
har indflydelse på spildevandsanlægget, kræver fornyet tilladelse.
Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med
gældende krav.
Ved husholdningsspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen dvs. fra toiletter, køkken,
håndvask, gulvafløb, bad, vaskemaskine og lignende. Regnvand er ikke husholdningsspildevand,
og må ikke ledes til anlægget.
Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes en oversigtsplan, der viser den nøjagtige
placering og udformning af anlægget.
Hvis der forekommer andet spildevand end husholdningsspildevand og regnvand (f.eks.
mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad eller lignende) fra ejendommen,
skal der vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres.
Ansøgningsskemaet sendes til: Teknisk afdeling, Rådhusgade 3, 8300 Odder.
Bemærk:
Etableringen af anlægget må ikke påbegyndes før der er givet en skriftlig tilladelse fra
kommunen.
Med venlig hilsen
Odder kommune,
Teknisk afdeling

