
Ansøgning om tilladelse til etablering  
af pilerenseanlæg 
 
 
1. Ejendommens beliggenhed og ejerforhold 
 
Ejendommen matr. nr.:      

 
Helårsbeboelse   l  
 
Fritidsbeboelse     

 
Ejendommens adresse:      
 
Ejers navn:                  
 
Ejers adresse:      
 
Ejers tlf.nr.:      
 
2. Kortmateriale 
                                                                Ja              Nej 
Er der vedlagt kloakplan* og oversigtsplan**               
*Kloakplan skal vise alle afløbssystemer på ejendommen samt afledning af regnvand. 
**Oversigtsplanen skal vise den nøjagtige placering af anlægget, samt anlæggets udformning, 
dimensionering og materialevalg.  
Der kan på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk hentes kortmateriale til at 
indtegne kloakplan. 
 
3. Ejendommen 
 
Hvor mange huse bliver tilsluttet:      huse med ialt       beboere* 
 
Andet:      
*Hvis der er tale om et fritidshus tælles antal sengepladser 
 
4. Anlæggets anvendelse* 
 
Husspildevand med Wc-afløb    
 
Husspildevand uden Wc-afløb   
                                                         Ja      Nej   
Placeres hele anlægget på egen grund         
 
Anden anvendelse:       
*Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (som f.eks. mælke-
rumsvand, klorholdigt vand fra boblebad, swimmingpool og lign.) fra ejendommen skal ved-
lægges en beskrivelse af hvorledes dette håndteres. 
 
5. Afstandskrav 
 
Afstand til 

 
Afstand større end 

 
Ja/Nej/Ved ikke 

Hvis nej, hvor  
mange meter 

 
Vandløb og søer 

 
5 m 

Ja    Nej    Ved ikke 
          

 
      

 
Vandboringer/brønde 

 
50 m 

Ja    Nej    Ved ikke 
          

 
      

 
Nærmeste skel 

 
2 m 

Ja    Nej    Ved ikke 
          

 
      

 
Nærmeste bygning 

 
5 m 

Ja    Nej    Ved ikke 
          

 
      

 

Teknisk afdeling 
Tjørnevej 6-10 
7171 Uldum 
T: 7975 5000 
e-mail: 
spildevand@hedensted.dk 
www.hedensted.dk 



6. Bundfældningstanken 
 
Fabrikat:       
 
Størrelsen af tanken        m3       Antal kamre:       
                                                                                                                          Ja     Nej 
Er bundfældningstanken CE- mærket efter den europæiske standard DS/EN 12566-1      
                                                                                        Ja     Nej 
Bundfældningstanken overholder nedenstående 7 punkter           
1. Har T – stykke på udløbet, som føres mindst 300 mm under, og mindst 200 mm over 
vandoverfladen. 
2. Skillevægge mellem kamrene er stabile og føres mindst 200 mm op over vandoverfladen. 
3. Alle kamre kan tømmes helt. 
4. Hullerne mellem kamrene placeres, så vandet får længst mulig vandring gennem tanken, 
og placeres ikke i toppen. 
5. Tanken kan klare grundvand indtil terræn og jorddækning på 1,5 meter over udløbet. 
6. Tankens effektivitet ligger 4 af 5 prøver under 7 gram (fremgår af overensstemmelseser-
klæringen). 
7. Levetid på cirka 50 år. 
 
7. Pileanlægget 
 
Anlægget er dimensioneret af*:       
 
Antal PE (Kapacitet):       
Anlægget er et:  
Lukket anlæg med membran i bunden                        Åbent anlæg uden membran**   
 
Afstand fra terræn til grundvandet, når det står højest:     m              ved ikke 
*Dimensionering skal vedlægges ansøgningen. 
**Hvis anlægget er uden membran skal ansøgning for nedsivning medsendes. 
 
8. Landzonetilladelse 
For at der kan opnås tilladelse til etablering af pilerenseanlæg er det nødvendigt at der kan gi-
ves landzonetilladelse til anlægget. Denne tilladelse gives efter planloven og vil indebære at 
tilladelsen annonceres på kommunens hjemmeside og at der evt. bliver foretaget en nabohø-
ring. For at søge om landzonetilladelse er det nødvendigt at ejer af jorden/grunden hvorpå an-
lægget skal placeres giver tilladelse. 
 
Underskrift fra ejer*:  
*Hvis formularen udfyldes elektronisk skal underskrift vedlægges som bilag. 
 
9. Tilladelse 
Hvis der kan meddeles tilladelse til det ansøgte vil tilladelsen blive fremsendt til ejer digitalt, 
via e-boks. 
 
10. Yderligere information 
Der henvises til Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk, hvor der findes yder-
ligere information omkring anbefalinger for bundfældningstanke, tømningsordningen og gene-
relle informationer og vejledninger for spildevand udenfor kloakerede områder.  
 
11. Nærmere oplysninger i forbindelse med ansøgning 
 
Kan indhentes ved:        
 
Telefon:                                                
 
Kloakmester navn:                                        Autorisations nr.:       
 


