Ansøgning om medbenyttelse
af åbne og rørlagte vandløb, dræn og grøfter
NB: Ansøgning indsendes sammen med oversigtskort, naboerklæringer og
dokumentation for kapaciteten i røret/renden, der udledes til.
Ansøger (Hvem der ønsker projektet udført)
Navn
Adresse
Telefon

E-mail

Ejer af vandløb/dræn (Hvor tilslutningen sker)
Navn
Adresse
Telefon

Vedlagt
Naboerklæring Sæt X

Andre berørte ejendomme og parter (hvis ikke nævnt ovenfor)
Navn
Adresse
Matrikel nr.

Medbenyttelsen
Tilslutningssted
Her angives stedet, hvor
vandet ønskes tilkoblet

Eksisterende forhold:
Her angives areal på
område, der i forvejen
leder vand hertil,
rørenes/rendens type,
dimension, alder,
hældning og tilstand,
samt evt. brønde,
bassiner mv.
Recipient
Her angives, hvor
vandet ender og evt.
tilstanden af recipienten.

Tidsplan
Tidsplan for arbejdets
udførelse

Hvor:
Matrikel nr.:

Ejerlav:

Telefon

Vedlagt
naboerklæring
Sæt X

Om projektet
Formål med projektet
Her angives årsagen til
projektet ønskes
gennemført
Projektbeskrivelse
Her skal projektet
beskrives i detaljer. Der
kan vedlægges
supplerende
projektbeskrivelse
Befæstet areal
Her angives størrelsen i
m2 på eksisterende og
kommende tag- og
køreflader, som ønskes
tilkoblet
Foranstaltninger på
berørt ejendom
Her angives eventuelle
afværgeforanstaltninger
Udgifter i projektet
Udgiftsfordeling
Her redegøres for
enighed om fordelingen
Vedligeholdelse
Her redegøres for
enighed om den
fremtidige
vedligeholdelse
Vedlagt dokumentation
Dokumentation for rørets/rendens kapacitet
Der kan hentes hjælp til disse beregninger hos
rådgivere og kloakmestre.

Afstrømningsmæssige (hydrauliske) forhold:
Miljømæssige forhold:
Andet:

(Kan undlades hvis accept fra berørte parter
forligger og der er enighed om
udgiftsfordelingen)
Oversigts- og detailkort samt tegninger

I alt antal vedlagte kort og tegninger:

Der skal vedlægges kort og skitsetegninger af de
ønskede tilkoblinger. Link til Danmarks
Arealinformation som kan benyttes til
udarbejdelse heraf

https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Naboerklæringer
Underskrevne naboerklæringer fra samtlige
berørte parter vedlægges

I alt antal vedlagte naboerklæringer:

Projektejer
Dato

Underskrift

BEMÆRK: Der kan ved nogle projekter være behov for yderligere oplysninger, som ansøger skal
fremskaffe. Ansøger er selv ansvarlig for ansøgning om øvrige tilladelser (f.eks. udledningstilladelse,
byggetilladelse/-anmeldelse mm.)

