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ANS@GNING OM E]-ABLERING AF SAMLETANK

1. EJENDOMMENS E}ELIGGENHED OG EJERFORHOLD
Ejendommens adresse elle,r matr. nr.:
Ejers navn:
Ejers adresse:
Ejers e-mail-adresse:

2. SAMLETANKENS ANVENDELSE
Husspildevand med Wc-aflab
Husspildevand uden Wc-aflsb
Wc-aflsb uden husspildevand
Andet:
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__tr__

3. SAMLETANKEN
Tankens rumindhold

liter

Tankens fabrikat og type
Til ansagningen skal der vedleegges en tankattest eller dokumentation for, at
tanken har en tilstrekkelig
kvalitet, sA den kan anvendes til opsamling af spildevand.

4. AFSTANDE FRA DEN PROJ E KTE REDE SAMLETAN
Afstand

Afstand til
Narmeste vandvarksborinEy

50m

Nermeste boring

15 m

Nermestesket

(naboJvejsket) 2m

K

Ja / Nej / Ved ikke

f,f/J
I,I/I

Hvis nej, hvor
mange meter

f,IiL]

m
Til ansogningen skal der vedlargges en oversigt over beliggenheden af ejendommens
bygninger, tanken og
aflobsledninger.

5. SLAMSUGERFIRMA
t_"]1*:t slllsuSerrlrma skat r;tA for tomningen af tanken:
Forventede antaltomning;r. pr- an
Til ansogningen skal der vedlagges en kopi af kontrakt mellem ejer og et slamsugerfirma
omkring tomning.
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6. BEM.IERKNINGER
Bemarkninger:

7. NARMERE OPLY$NINGER
Kan indhentes ved

Telefon:
E-mail:

8. UNDERSKRIFT
Dato

'

Ejers;

underskrift

Kloakmesters navn, adresse og underskrift

9. VEJLEDNING
Ansogning om etablering af samletank skal indsendes til kommunen.

Samletank
samletank har til formal at opsamle husspildevand fra husholdninger.
Andre former for spildevand krever en
individuel vurdering i hvert enkelt tiltelde. samletanken skal
tommes regelmessigt, hvorefter spildevandet
kores til et renseanleg.
Kontakt kloakmesteren
Det vil vere hensigtsmessigt at kontakte en kloakmester, som
kan vere behjalpelig med udfyldelse af
dette skema. Anlaegget skar etableres af en
rt kroakmester.
Tankattest
Der skal sammen med ansogningen indsendes en tankattest,
der viser, at tanken er typegodkendt til
opbevaring af spildevand, eller anden dokumentation for, at tanken
har en tilstrekkelig kvalitet, sa den kan
anvendes til opsamling af spildevand.
Kortmateriale m.m.
Ansagningen skal vere vedlaqt en kloakplan, der viser aflobssystemet
pA ejendommen og den nojagtige
placering af anlegget.
Tomning af tank
Der skal til ansogningen vedle5lges en kopi af kontrakt mellem
ejer og et slamsugerfirma omkring tomning.
Sagsbehandling
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ele skemaet er udfyldt, samt at kloakplan er tydelig.
s en tiiladerse tir ejer og kroakmester. Tiiladerse til
ler for nedsivning af spildevand til vandlab, soer
8 af 11. december 2007.

Sporgsmil
safremt der er sporgsmal til udfyldelsen af skemaet, er du velkommen
til at kontakte Randers Kommune,
Teknik og Milja pA telefon 89 1S 16 81 eiler nrail:14gqb.qgrup.(Ola1{eJs-d(
.
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