Ansøgning om udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi.
Hvis du ikke kan udfylde et punkt, skal du skrive et ?.
1 Ejendommens ejer
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
 Tlf. nr.:

 E-mail:

2 Ejendom, hvorfra spildevandet skal udsprøjtes
Adresse:
Postnr. og by:
3 Arealer hvor der skal udsprøjtes
Matr. nr.:
Ejerlav:

Ejendomsnr.:

Størrelse af areal: ________________ha
Skal udsprøjtningen foregå på egen grund?

ja

nej

Hvis nej: Hvem ejer arealerne hvor udsprøjtningen skal foregå
Grundejer:
Adresse:
Postnr. og by:
Kopi af kontrakt med grundejer1
Findes der tinglysninger og/eller deklarationer der har indflydelse på spildevandsforholdene på
ejendommen eller de arealer hvor der skal udsprøjtes:
ja
nej

1

Du skal indgå en kontrakt med ejeren af arealerne. Kontrakten skal indeholde bestemmelser om det privatretlige
ansvar for et eventuelt anlægs drift og vedligeholdelse, herunder hvem der har ansvaret for eventuelle opståede gener.
I kontrakten skal der også stå, hvem der skal betale udgifterne ved afhjælpning af eventuelle skader samt hvem der er
ansvarlig for anlæggets drift og vedligeholdelse i almindelighed. Kontraktens opsigelsesmulighed og løbetid bør ligeledes
anføres. Du skal vedlægge en kopi af kontrakten til denne ansøgning.
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3 Byggesag
Skal udsprøjtningen foregå i forbindelse etablering af vaskeplads, ensilageplads, eller anden tilbygning:
ja
nej
Er vaskepladsen eller tilbygningen overdækket:
ja
nej
Vaskepladsens eller bygningens størrelse: _________________m2
3 Spildevandets karakter
Hvor kommer spildevandet fra (for eksempel fra vaskeplads til vask af landbrugsmaskiner):_____________________________________________________________________
Hvad indeholder spildevandet (for eksempel hvad vaskepladsen anvendes til og om der anvendes
højtryksrenser eller rengøringsmidler på vaskepladsen og i så fald hvilke, vedlæg eventuelt datablad):
________________________________________________________________________
Mængde af spildevand der skal udsprøjtes: ____________ m3/år eksklusiv regnvand
Regnvand der skal udsprøjtes: ___________________m3/år
7 Sandfang
Eksisterende sandfang, etableret år:

m3

, størrelse:

Nyt sandfang, størrelse: ______________m3. Fabrikat:

___________________

8 Eventuel olieudskiller
Kapacitet af olieudskiller: _______________ l/s
Mærke og type af olieudskiller: _________________________________________________
6 Opsamlingstank
Eksisterende tank, etableret år:

, størrelse:

Ny tank, størrelse: __________ m3. Fabrikat:

m3
___________________

10 Afstand fra anlæg (vaskeplads, sandfang, olieudskiller, opsamlingstank) og udsprøjtningsarealet til boringer
(Hvis der ikke er en boring indenfor de angivne meter sættes kryds i ”Større end”.
Drikkevandsboringer
Større end 50 m
Mindre end 50 m; afstand:______m
Egen drikkevandsboring:
Større
end
50
m
Mindre end 50 m; afstand:______m
Fremmed drikkevandsboring:
Markvandingsboringer:
Egen markboring(er):
Fremmed markboring:

Større end 25 m
Større end 25 m

Mindre end 25 m; afstand:______m
Mindre end 25 m; afstand:______m
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Havevandingsboringer:
Egen havevandsboring
Fremmed havevandsboring:

Større end 25 m
Større end 25 m

Mindre end 25 m; afstand:______m
Mindre end 25 m; afstand:______m

Andre boringer:

Større end 50 m

Mindre end 50 m; afstand:______m

11 Afstande til beskyttede naturtyper
Afstand til kyst:
Større end 25 m
Afstand til søer:
Større end 25 m
Afstand til vandløb:
Større end 25 m
Afstand til grøft:
Større end 25 m
Afstand til drænledninger
Større end 25 m

Mindre end 25 m; afstand:______m
Mindre end 25 m; afstand:______m
Mindre end 25 m; afstand:______m
Mindre end 25 m; afstand:______m
Mindre end 25 m; afstand:______m

12 Øvrige afstande
Afstand til nedsivningsanlæg (for
eksempel til husspildevand eller
faskine til overfladevand):
Afstand til nærmeste skel, bygning, vandforsyningsledning og
andre installationer (f.eks. jordvarmeanlæg):

Større end 25 m

Mindre end 25 m; afstand:______m

Større end 5 m

Mindre end 5 m; afstand:______m

13 Bilag, der skal vedlægges ansøgningen
Målfast situationsplan med anlæggets placering på grunden (for eksempel placering af vaskeplads,
sandfang, olieudskiller og opsamlingstank).
Målfast kortbilag over udsprøjtningsarealerne der viser placering af:
 Boringer
 Grøfter/vandløb/dræn
 Skel
Eventuelt en kopi af kontrakt med ejeren af udsprøjtningsarealerne
14 Øvrige bemærkninger fra ansøger
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15 Ejers underskrift
Dato
Underskrift

16 Kloakmesters navn, adresse og telefon nr.

Vejledning og oplysninger om sagsbehandlingen
Kontakt kloakmesteren
Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først
udfyldes, når placeringen af afløbssystemet ligger helt fast. Derfor anbefaler Varde Kommune, at du
kontakter en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan også vejlede om anlæggets dimensioner samt udarbejde en lednings- og oversigtsplan.
For at give en hurtigere sagsbehandling skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. De
punkter der ikke er relevante skal streges over og de punkter, hvor svaret ikke er kendt skal udfyldes med et spørgsmålstegn.
Hvad sker der med ansøgningen, når Varde Kommune modtager den?
Når Varde Kommune modtager ansøgningsskemaet bliver skemaet samt tilhørende bilag indscannet. Dette foregår som et led i den elektroniske journalisering, som kommunen praktiserer. Ansøgningen bliver derefter sendt til Jord og Grundvandsafdelingen, hvor sagsbehandlingen foregår.
Placering af anlæg på grunden.
Når Varde Kommune modtager ansøgningen om udsprøjtning, vil en del af vores sagsbehandling
omfatte, at vi laver et kort over området, hvor udsprøjtningen skal foregå. Såfremt der er beskyttelseszoner i området, der vanskeliggør udsprøjtningen, vil Varde Kommune fremsende kort over
området med beskyttelseszonerne indtegnet til dig og eventuelt kloakmesteren. Dette kan gøres
inden ansøgning ved at henvende sig til Varde Kommune.

Ansøgningen sendes til: Naturcentret, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde
vardekommune@varde.dk
4/4

