Journal nr.:
Ansøgning modtaget, dato:

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.
Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev,
email: raadhus@99454545.dk.
Anlæggets beliggenhed og ejerforhold
Der søges om tilladelse til at etablering af mini-biologisk renseanlæg på ejendommen beliggende (ejendommens adresse):

Ejendommens matr. nr.:

Ansøgers navn og adresse samt e-mail:

Ansøgers tlf. nr.:

Ansøgte anlæg
Indsendes ansøgningen som opfølgning på et meddelt påbud:

Nej

Benyttes ejendommen som:

Fritidsbeboelse

Helårsbeboelse

Ja

Husspildevand med WC afløb

Hvilken type spildevand skal ledes til anlægget:

Husspildevand uden WC afløb
Tilledes andet end almindeligt husspildevand til tanken:

Nej

Ja

SO

OP

SOP

Nej

Ja

- Hvis ja, angiv hvilket (type):

Hvilken type mini-biologisk anlæg etableres:

Anlægget opfylder renseklasse:

O

Anvendes eksisterende bundfældningstank:
- Hvis ja, angiv volumen og antal kamre:

m

3

Skal der tilsluttes mere end en husstand til anlægget:
-

Hvis ja, oplyses hvor mange:

Antal fastboende personer på ejendommen(e):

Adresse ved besøg:
Afdeling, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund

og

stk.

Nej

Ja

Anlæggets størrelse:

5PE

10PE

15PE

Placeres hele anlægget på egen grund:
-

20PE

30PE

Nej

Ja

Hvis nej, oplyses ejers navn og adresse:

Kopi af accept for ansøgte placering af hele eller dele af anlægget på anden mands grund vedlægges.

Bortskaffelse af spildevand og slam
Hvor ledes spildevand fra det mini-biologiske renseanlæg hen:
Direkte til vandløb
Til markdræn
På anden måde, hvilken:

Tilkobles udløb fra minirenseanlæg til eksisterende afledning:

Nej

Ja

Anlægget tilmeldes automatisk den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke. Bundfældningstanken
tømmes som udgangspunkt én gang årligt. Såfremt der måtte være behov for hyppigere tømning kan Brønderslev
Forsyning A/S kontaktes på 9880 1589.

Anlæggets afstandsforhold
Afstand i meter fra den ønskede placering af det mini-biologiske renseanlæg til:
-

Nærmeste bygning:

m

-

Nærmeste nabo eller vejskel:

m

-

Nærmeste vandløb, dræn, grøft eller sø:

m

-

Nærmeste vandboring:

m

Ejendommens vandforsyningsforhold
Ejendommen vandforsynes:

Egen boring
Egen Brønd
Fælles vandværk, navn:

Anlæggets udførsel
Etablering af anlægget forventes påbegyndt den:
Etablering af anlægget forventes afsluttet den:
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Bemærkninger
Anfør evt. bemærkninger til brug for sagsbehandlingen:

Dokumentation
Dato:

Ejers Underskrift:

Dato:

Autoriseret kloakmesters underskrift og firmastempel:

Kloakmesterens navn, adresse, tel. nr. samt evt. e-mail:

Kortbilag over placering og indretning af anlægget og spildevandsplan vedlægges.
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Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskemaet
Spildevand
Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb,
bad, vaskemaskine o.lign.
Et minirenseanlæg har til formål at rense alt spildevand fra almindelige husholdninger, herunder også
de mest almindelige rengøringsmidler. Øvrigt spildevand kræver individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Kontakt kloakmesteren
Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger fast. Det vil
derfor være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del.
Kloakmesteren kan ligeledes udarbejde kloak- og oversigtsplan.
Kortmateriale
Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet (inkl. koter) på ejendommen,
samt en oversigtsplan, der viser den nøjagtige placering af det mini-biologiske renseanlæg. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand og det rensede spildevand afledes.
Sagsbehandling
For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, og at kloak- og
oversigts-planer udarbejdes korrekt.
Ejer skal, som ansvarlig for at anlæggets udførelse følger skemaets oplysninger, underskrive ansøgningsskemaet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer (DS 432).
En tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Tilladelsen til etablering af anlægget kan tilbagekaldes eller ændres, hvis dette er nødvendigt for opretholdelse af et tilfredsstillende miljø. Såfremt at det pågældende område efterfølgende kloakeres, er alle
grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når den fremføres, hvorefter tilladelsen inddrages. Ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse sker uden erstatning.
Andet
Der må ikke tilføres overflade eller regnvand til renseanlægget. Hvis der forekommer andet spildevand
(f.eks. mælkerumsvand eller klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o.lign.) fra ejendommen vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres.
Nedsivning af renset spildevand
Renset spildevand, netop fra f.eks. et minirenseanlæg, kan normalt tillades nedsivet i en faskine (eller
evt. sivedræn).
Krav der kan forventes fastsat i en tilladelsen
• Afstand fra mini renseanlægget til skel skal være mindst 2 m og afstand til nærmeste bygning skal
være mindst 5 m.
• Afstand fra minirenseanlægget placeres i en afstand af mindst 5 m fra vandløb, sø, hav osv.
• Minirenseanlæg skal overholde følgende afstande til drikkevandsboringer:
- min. 15 m til egen vandboring
- min. 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
- min. 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
- min. 15 m til øvrige vandboringer.
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