Holstebro Kommune

Send ansøgning

Teknik og Miljø
Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Sendes til:

Holstebro Kommune

Teknik og Miljø
Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Ansøgning om udledning af tag- og
overfladevand fra landbrug

Er der tidligere meddelt tilladelse til udledning?

Ja

Nej

Ansøger du via Byg og Miljø portalen?

Ja

Nej

1. Oplysninger om ejendommen:
Adresse:

Postnr./by:

Matr. nr.:

Ejerlav:

Ejers navn:

Ejers adresse:

Telefonnummer:

E-mail:

Udløbspunkt: (EUREF89)

Danmarks Miljøportal

Ejendomstype:

X:

Y:

Type:

2. Ejer af matriklen som har givet accept:
Er ejer af ejendommen den samme som ejeren af matriklen?

Ja

Nej

Navn:
Adresse:

Postnr./by:

Telefonnummer:

E-mail:

3. Ansøger på vegne af ejer/bygherre:
Varetages ansøgningsproceduren af konsulent?

Ja

Firma:

CVR nummer:

Adresse:

E-mail:

Kontaktperson:

Kontakttelefon:

Nej

Du kan sende det udfyldte skema med tilhørende bilag via din Byg og Miljø sag. Du kan også sende ansøgning til Holstebro
Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, eller elektronisk ved klik på knappen send ansøgning.

4. Andre sager:
Udledningstilladelse søges i forbindelse
med byggeansøgning eller miljøansøgning:
5. Landzone:

Spildevandsplan

Ja

Nej

Håndtering af overfladevand ved landbrugsbygninger og anlæg

Er der meddelt landzonetilladelse til
spildevandsanlægget

Ja

Nej

Hvis ja, dato:

6. Spildevandsoplysninger:
Såfremt der findes tilladelse/r til det sanitære spildevand oplys venligst dato alternativt vedlæg kopi af tilladelse.

Spildevandsafløb
(sanitært spildevand):

Kloak

Nedsivning

Udledning

Omfangsdræn fra bygninger

Kloak

Nedsivning

Udledning

Drænvand fra minkfarme

Kloak

Nedsivning

Udledning

Regnvand fra eksisterende
bygninger

Kloak

Nedsivning

7. Overfladevand fra eksisterende og nye befæstede arealer:
Der skal vedlægges kortbilag med angivelse af de befæstede arealer på matriklen. På samme kortbilag angives, hvad
arealerne bruges til og tilsvarende vises samtlige ledningsanlæg på ejendommen.
Afløbs2
2
Anvendelse
Materiale
Eks. areal, m
Nyt areal, m
Red. areal ha
koefficient

Vælg anvendelse

Vælg materiale

0,0

Vælg anvendelse

Vælg uderlag/materiale

0,0

Vælg anvendelse

Vælg uderlag/materiale

0,0

Vælg anvendelse

Vælg uderlag/materiale

0,0

8. Udledningens omfang – vand/stof:

Eksisterende:

Årligt udledt vandmængde (regnvand fra
befæstede arealer):
Afløbsvandføring (regnvand):
Kan overfladevandet indeholde
forurenende stoffer, herunder
miljøfremmede stoffer:

0

0

I alt

Eks. areal - nyt areal

Ryd felter

0,00 + Ansøgt
Ja

0,00

Ansøgt:

0 m3/år
Eks.

0,00

0 m3/år

0,00

=

0,00 l/s

Nej

Beskriv hvorfra stofferne kommer, hvilke
typer stoffer og i hvilke mængder.

Du kan sende det udfyldte skema med tilhørende bilag via din Byg og Miljø sag. Du kan også sende ansøgning til Holstebro
Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, eller elektronisk ved klik på knappen send ansøgning.

9. Hvortil afledes regnvandet/drænvandet: Økologisk tilstand for vandløb og søer
Udløb sker til:

Vælg recipienten

Udløb sker via:

Vælg udløb via

Miljømål for vandløb og søer

Navn:

Kan udledningen stoppes inden udløb?

Ja

Nej

Beskriv hvordan
udledningen kan
stoppes:
10. Bassin til neddrosling/nedsivning:

Beregningsværktøj

Etableres der
forsinkelsesbassin/nedsivningsbassin?
Bassintype:
Overløb sker til:

Ja

Tørt jordbassin

Nej

Fast vandspejl (sø)

Vælg overløb

Overløbsfrekvens:

Type:

Vælg type

Dimensionering af overløb: Ø

mm

Vælg overløbsfrekvens

Dykket overløb

Ja

Nej

Effektiv og vådt volumen:

0 m3

Effektiv volumen (stuvningsvolumen)

0m

Vådt volumen (ved fast vandspejl)
Maksdybde af vådt volumen
Bassinhældning: (normalvis 1:5)

m

3

0 m3

Samlet volumen

Stuvningshøjde

m

1:

Renseforanstaltninger i forbindelse med forsinkelsesbassin:
Beplantet anlæg/bassin

Ja

Nej

Dykket afløb fra bassinet

Ja

Nej

Permanent vandspejl

Ja

Nej

Afspærringsanordning

Ja

Nej

Du kan sende det udfyldte skema med tilhørende bilag via din Byg og Miljø sag. Du kan også sende ansøgning til Holstebro
Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, eller elektronisk ved klik på knappen send ansøgning.

11. Projektbeskrivelse og tidsplan:
Der skal vedlægges en beskrivelse af anlæg, drift samt tidsplan for gennemførelsen af projektet.
Tidsplanen er meget vigtig i forhold til kommunens planlægning af sagsbehandlingen, offentlige høringer, evt.
ekspropriationssager, forpagtningsaftaler og opsigelse heraf mv. Hvis projektet gennemføres i etaper er skal
dette tydeligt fremgå.

Holstebro Kommune kan ikke lave en udledningstilladelse til et bassin, før der er lavet en
landzonetilladelse. Ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde en oversigtstegning af bassin
med ind- og udløb samt evt. brønde. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om bassinet
indpasning i landskabet, herunder udformning, størrelse og tværsnit. Et fritliggende bassin skal i
videst muligt omfang udformes, så det ligner en sø eller et vandhul og falder naturligt ind i
omgivelserne. Bassinet skal udformes med flade brinker med svagt skrånende sider i forholdet 1:5.
Du kan finde inspiration til i spildevandsplanens kapitel 15 eller i ”Håndtering af overfladevand ved
landbrugsbygninger og anlæg”.
Følgende materiale er medsendt:
Projektbeskrivelse inkl. tidsplan.
Ansøgning om landzonetilladelse, der indeholder oplysningerne beskrevet under punkt 5
Kortbilag med angivelse af ejendommens bygninger og befæstede arealer herunder beskrivelse af anvendelse.
Plan med angivelse af regnvands- og spildevandsledninger samt brønde m.v.
Øvrige ledningsplaner med angivelse af ledningsføring fra området til udløb i f.eks. vandløb via eventuelle
planlagte bassiner. Udledningssted i f.eks. vandløb skal afmærkes på tegning.
Evt. rapport med jordbundsundersøgelser
Øvrigt materiale såsom medbenyttertilladelse, ejererklæring og lign., hvor dette er beskrevet i
ansøgningsskemaet.

12. Jordforurening:

Find info om jordforurening på Danmarks Miljøportal

Er der registreret jordforurening på ejendommen
hvor bassinet etableres?
Hvilket vidensniveau

Ja
V1

Nej
V2

13. Grundvandssænkning:
Skal der foretages grundvandssænkning i forbindelse
med projektet?
Permanent (dræning)

Ja

Nej

Midlertidig

Hvis der er ansøgt om grundvandssænkning angiv dato:

Du kan sende det udfyldte skema med tilhørende bilag via din Byg og Miljø sag. Du kan også sende ansøgning til Holstebro
Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, eller elektronisk ved klik på knappen send ansøgning.

14. Grundvandsforhold:

Find info om grundvandsforhold på Danmarks Miljøportal

Ligger bassinet i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)?

Ja

Nej

Ligger bassinet i nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)?

Ja

Nej

Er der boringer i en radius på 300 m fra bassinet?

Ja

Nej

15. Naturbeskyttelse og fredning:

Find info om naturbeskyttelse på Danmarks Miljøportal

Er der beskyttede naturtyper i området, hvor bassiner
og udløb placeres?

Ja

Nej

Er bassinet beliggende i fredede områder?

Ja

Nej

Er der fortidsminder indenfor 100 m?

Ja

Nej

Er anlægget/udløbet beliggende indenfor
beskyttelseslinier?

Ja

Nej

•

Søbeskyttelseslinje

Ja

Nej

•

Åbeskyttelseslinje

Ja

Nej

•

Skovbyggelinje

Ja

Nej

•

Kirkebyggelinje

Ja

Nej

•

Strandbeskyttelseslinje

Ja

Nej

•

Klitfredningslinje

Ja

Nej

Forudsætter anlægget erhvervelse/aftale om brug af
tredjemands arealer?

Ja

Nej

Hvis ja, er der indgået sådanne aftaler?

Ja

Nej

16. Arealerhvervelse:

Rev. Dato: 10. april 2017.

Vedhæft bilag

Send ansøgning

Du kan sende det udfyldte skema med tilhørende bilag via din Byg og Miljø sag. Du kan også sende ansøgning til Holstebro
Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, eller elektronisk ved klik på knappen send ansøgning.

