
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Tlf. 9931 2050, Mail. miljoeplan@aalborg.dk

Klima og Miljø

Ansøgning om etablering af typegodkendt 
minirensningsanlæg

Ejendom

Ejendommens matrikelbetegnelse (nr. og navn)

Ejendommens adresse

Postnummer By

Sendes til kommunen

Klima og Miljø 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby

Ejer

Navn Telefon nr.

Fast bopælsadresse

Evt. E-mail adresse

Postnummer By

Helårsbeboelse FritidsbeboelseEjendommen benyttes som

Anlæggets kapacitet

Husspildevand fra 1 husstand

Sommerhus

1.  Spildevand

Skole

Erhverv / Landbrug

Hotel

Campingplads

Flere hustande

PE

Andet

Antal



Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Tlf. 9931 2050, Mail. miljoeplan@aalborg.dk
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2.  Tag og overfladevand/drænvand

Afledes til

3.  Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold

Egen brøndEgen boring Fælles vandværk Navn

4.  Bundfældningstank

3-kamre

2-kamre Fabrikat

Fabrikat

m3Størrelse

VA-godkendtAndet

Bygges på stedet?

Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget?

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Type

5.  Oplysninger om minirenseanlæg

Firma

Placeres minirenseanlægget på egen grund?

Adresse

Hvis "NEJ", Hvilken adresse placeres minirenseanlægget på?

Grundejer

Matrikel nr. Ejerlav

Kopi af accept fra grundejer vedlægges.

Ja Nej
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6.  Udledningens placering

Angiv navnVandløb

Angiv navnSø

Hvor?Andet

Udledning fra anlægget sker til: (udløbets præcise placering indtegnes på en oversigtsplan)

7.  Afstande

Nærmeste bygning

Nærmeste nabo-, eller vejskel

Egen private drikkevandsboringer/brønd

m

m

m

Afstand i meter fra det projekterede minirenseanlæg til:

Bilag vedlagt

Oversigtstegning med afstande til bygninger, skel, vandløb, borringer mv,Ja Nej

Detailtegning af anlæg med beskrivelse af anlæg, udformning, materialer mv.Ja Nej

Naboerklæring, accept ved placering på naboareal.Ja Nej

AndetJa Nej

Renseklasse O

Har kommunen meddelt påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 30? Ja Nej

Hvis "JA", der er meldt påbud om

Renseklasse SO

Renseklasse OP

Renseklasse SOP

8. Andet
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Underskrift

Dato Dato

Kloakmesters navn

Adresse

Telefonnummer

Autorisationsnummer

Evt. E-mail adresse

Evt. firmastempel

Ejers underskrift Kloakmesters underskrift

Vejledning til dette skema se venligst bagsiden
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Vejledning

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema 
  
Kontakt kloakmesteren: 
 Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlæget ligger fast, og når forundersøgelserne er gennemført. 
Det vil være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse 
om anlæggets dimensioner samt 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 og udformning af anlægget til f.eks. dræn eller vandløb. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover 
skal ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensionerne samt materialevalg. 
  
Sagsbehandling: 
 For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt, og at 
ansøgningen underskrives af ejer og kloakmester, inden den indsendes. 
  
Andet: 
 Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (for eksempel mælkerumsvand, klorholdigt vand fra seimming-
pool, boblebad og lign.) fra ejendommen, skal der vedlægges en beskrivelse af, hvordan dette håndteres. 
 

Vejledning om afløbsinstallationers tilslutning til minirenseanlæg 
  

Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere forpligtet til at tilslutte sig kloaksystemet. 
  
Da de afgivne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af 
bygherren, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførsel følger skemaets oplysninger. 
  
Alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester. 
  
En tilladelse til udledning af spildevand til vandløb eller lignende fra ejendommen under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til 
en anden administrativ myndighed. 
  
Regler for afledning af spildevand til jorden findes i Miljøbeskyttelsesloven, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 
om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 1999. 
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Ansøgning om etablering af typegodkendt minirensningsanlæg
Ejendom
Sendes til kommunen
Klima og Miljø
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Ejer
Ejendommen benyttes som
Husspildevand fra
1.  Spildevand
2.  Tag og overfladevand/drænvand
3.  Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold
4.  Bundfældningstank
Bygges på stedet?
Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget?
5.  Oplysninger om minirenseanlæg
Placeres minirenseanlægget på egen grund?
Hvis "NEJ", Hvilken adresse placeres minirenseanlægget på?
Kopi af accept fra grundejer vedlægges.
6.  Udledningens placering
Udledning fra anlægget sker til: (udløbets præcise placering indtegnes på en oversigtsplan)
7.  Afstande
Afstand i meter fra det projekterede minirenseanlæg til:
Bilag vedlagt
Oversigtstegning med afstande til bygninger, skel, vandløb, borringer mv,
Detailtegning af anlæg med beskrivelse af anlæg, udformning, materialer mv.
Naboerklæring, accept ved placering på naboareal.
Andet
Har kommunen meddelt påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 30?
Hvis "JA", der er meldt påbud om
8. Andet
Underskrift
Evt. firmastempel
Ejers underskrift
Kloakmesters underskrift
Vejledning til dette skema se venligst bagsiden
Vejledning
Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema
 
Kontakt kloakmesteren:
 Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlæget ligger fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt 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 og udformning af anlægget til f.eks. dræn eller vandløb. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover skal ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensionerne samt materialevalg.
 
Sagsbehandling:
 For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt, og at ansøgningen underskrives af ejer og kloakmester, inden den indsendes.
 
Andet:
 Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (for eksempel mælkerumsvand, klorholdigt vand fra seimming-pool, boblebad og lign.) fra ejendommen, skal der vedlægges en beskrivelse af, hvordan dette håndteres.
 
Vejledning om afløbsinstallationers tilslutning til minirenseanlæg
 
Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere forpligtet til at tilslutte sig kloaksystemet.
 
Da de afgivne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af bygherren, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførsel følger skemaets oplysninger.
 
Alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.
 
En tilladelse til udledning af spildevand til vandløb eller lignende fra ejendommen under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed.
 
Regler for afledning af spildevand til jorden findes i Miljøbeskyttelsesloven, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 1999.
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