
Ansøger *Navn: *Tlf.:

*Adresse:

Evt. e-mail adresse: 

Ejer af rørlagt 
vandløb/dræn ved 
tilkoblingsstedet 

*Navn: *Tlf.:

*Adresse:

Evt. e-mail adresse: 

Andre berørte parter 
(ejere af rørlagte vandløb/
dræn i systemet 
nedstrøms tilkoblingen) 

*Antal parter:

*Antal vedlagte naboerklæringer:

Tilkoblingssted 
Hvor: 

Matr.nr.: Ejerlag: Sogn: 

SKEMA TIL ANSØGNING OM MEDBENYTTERRET AF 
DRÆN / RØRLAGT VANDLØB 



Formål med projektet 

Vedlagte oversigts- og 
detailkort samt tegninger 
(Angiv bilagsnummer) 

Fordeling af udgifter til 
fremtidig vedligeholdelse 

Fordeling af 
anlægsudgifter 

Øvrige vilkår for 
medbenytterretten 

Forventet tidsplan Anlægsarbejdet starter d.: 

Anlægsarbejdet slutter d.: 

Bemærkninger 

Teknisk redegørelse 
(Vedlæg eventuelt en teknisk rapport fra rådgiver, hvis det vurderes relevant) 

Oplandsareal (ha) 

Rørenes alder og tilstand 
(evt. opdelt på 
delstrækninger) 

Rørtype (evt. opdelt på 
delstrækninger) 

Rørdiameter (evt. opdelt 
på delstrækninger) 

Fald på rør (evt. opdelt på 
delstrækninger) 

Rørenes resterende 
levetid (evt. opdelt på 
delstrækninger) 

Brønde (placering, dybde 
m.v.)



Forventet udløb fra 
tilslutningen (l/sek) 

Forventede hydrauliske 
påvirkninger 

Forventede miljømæssige 
påvirkninger 

Bemærkninger 

VIGTIGT: Vedlæg et oversigtskort over hele strækningen/rørsystemet samt eventuelle detailkort. 
Som ansøger er du selv ansvarlig for ansøgning om øvrige tilladelser (f.eks. udledningstilladelse, 
byggetilladelse/anmeldelse mm.) 

Dato: _________  Ansøgers underskrift: _______________________________ 

Ansøgningsskemaet med relevante bilag sendes pr. mail til vandognatur@mtm.aarhus.dk
eller med post til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Vand og Natur, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 
Brabrand

Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling af data og oplyse dig om dine 
rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse og email-oplysninger og 
derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 127 af 26/01/2017.

Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, 
du anfører. 

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den 
behandling, der allerede måtte være foretaget. 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 22 13. Har du spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine 
oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 

De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i hht. arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser. 

Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. 
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