ANSØGNING OM SAMLETANK
Adresse hvor tanken placeres:
Spildevandet afledes fra:

□ Kolonihave

□ Sommerhus

Matr. nr.

□ Enfamiliehus

□ Andet: _____________

Tankens rumindhold i liter:
Tankens fabrikat og type:
Afstand fra tanken til: Drikkevandsbrønd eller boring:
Vej:
Skel:
Vandløb, søer eller havet:
Ansøgningen skal være bilagt en plan, der viser beliggenheden af ejendommens bygninger og afløbsledninger, drikkevandsboringer samt
afstand til skel.
Kloakmester: Undertegnede erklærer hermed, at være ansvarlig for det udførte kloakarbejde.
Kloakmestervirksomhedens stempel:

Sted: ________________________

Dato: __________________________

_________________________________________________
Underskrift Teknisk ansvarlig
Tømningsaftale med slamsuger firma: __________________________________________________
Undertegnede repræsentant for firmaet: _________________________________________________
og undertegnede ejer af ejendommen matr. nr.: ___________________________________________
erklærer herved, at der er indgået aftale om tømning af den etablerede samletank. Tømningen foretages så ofte tanken er fuld, dog med
højst 52 ugers mellemrum.
Firmaet er indforstået med at foretage tømningen på en sådan måde, at der ikke opstår uhygiejniske forhold, og til at aflevere det oppumpede
indhold til Marselisborg Renseanlæg i overensstemmelse med indhentet tilladelse fra Aarhus Kommune.
Dato:

Dato:

__________________________________________________
Ejers underskrift

_______________________________________________________
Underskrift fra en repræsentant fra slamsugerfirmaet

Ejers: Navn:
Bopælsadresse:
E-mail:
Tlf.:
Bemærk: De oplysninger, du giver til kommunen, bliver behandlet elektronisk. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger, der behandles om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet.
For nogle sagsområder kan det være nødvendigt at dele oplysninger med andre offentlige myndigheder eller private virksomheder. Vi deler dog kun oplysningerne indenfor lovgivningens bestemmelser.

Teknik og Miljø
VAND OG NATUR
Vand og Natur 1D
GRØNDALSVEJ
8260
VIBY
J Boulevard 7
Karen
Blixens
8220 Brabrand

TLF: 89402213
8940 2213
TLF.:
E-MAIL:
vandmiljo@mtm.aarhus.dk
E-MAIL: vandognatur@mtm.aarhus.dk

Opdateret den 25.10.2019
Opdateret den 16.07.2018

Registrering og videregivelse af oplysninger
I forbindelse med din ansøgning skal vi jf. databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i
vores behandling og oplyse om din/virksomheden rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen.
Vi har pligt til at oplyse, at kommunen registrerer oplysninger og kan videregive oplysninger til andre
offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på det oplyste eller som
samarbejder med kommunen. Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at vide, hvilke oplysninger,
kommunen behandler om dig. Du kan desuden kræve forkerte oplysninger rettet.

