
 
 

 

Ansøgningsskema - medbenyttelse af rørlagte vandløb (dræn) 
 

 
Navn: Vestforsyning A/S 

 
Tlf.: 96127300 

 
Adresse: Nupark 50, 7500 Holstebro 

Ansøger 

 
Evt. e-mail adresse: info@vestforsyning.dk 

 
Navn: Grundejerforeningen Nørhede Vest 

 
Tlf.: 20157414 

 
Adresse: Mosebyvej 32, Mejrup, 7500 Holstebro 

Ejer af vandløb 
(hvor tilslutning sker) 

 
Evt. e-mail adresse: maegaard9@gmail.com 

Antal parter: Andre berørte parter 

Antal vedlagte naboerklæringer: 

 

Hvor: Nørhedevej 23, Nørhede, 6990 Ulfborg  
Tilslutningssted 

Matr.nr.: 20l Ejerlav: Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum 
Rørenes nuværende tilstand 
(oplandsareal, rørenes alder, rørtype, 
rørdiameter, fald, brønde og andet) 

Rørets nuværende tilstand er fin. der er i forbindelse med byggeriet af 
vakuumstationen omlagt 20m, hvor rørets tilstand blev vurderet til fin.  

 

Beskrivelse af projektet 
(Der kan vedlægges supplerende 
projektbeskrivelser) 

I forbindelse med etablering af vakuumkloak til håndtering af spildevandet i 
hele Nørhede er der etableret en vakuumstation til at huse de tekniske 
installationer, heriblandt en vakuumtank, der skal placeret under terræn, 
hvorfor der er etableret en kælder.  

 

Formål med projektet 
(Der kan vedlægges supplerende 
beskrivelser) 

For at holde kælderen tør er der etableret et dræn omkring kælderen som er 
tilsluttet en drænpumpebrønd, hvorfra der er givet tilladelse fra 
grundejerforeningen til at oppumpe drænvandet.   



 
 
 

 

Vedlagte oversigts- og 
detailkort samt tegninger 

 

Brug evt. linket 
http://webkort.herning.dk/cbkor
t?&profile=webgisborger 

 

1. Brug ”simpel skitse” til at lave 
tegningen 

 
2. Brug ”pdf plot”, husk målforhold, 
til at udskrive kort i pdf. format. 

 

 

Afstrømningsmæssige (hydrauliske) forhold: max 5m3/t 
 

Miljømæssige forhold: 

 

Vedlagt dokumentation 
(kan undlades hvis accept for berørte 
parter foreligger og der er enighed 
om udgiftsfordeling)  

Andet: Der er accept fra de berørte parter 
 

Overslag over udgifter 
 

kr. 
 

Redegørelse for og enighed 
om udgiftsfordelingen 

 

 

Fordeling af vedligeholdelse  

 

Øvrige vilkår for 
tilslutning/medbenyttelse 

 

 

Anlægsarbejdet forventes igangsat: snarest 
 

Tidsplan for arbejdets 
udførelse  

Anlægsarbejdet forventes afsluttet: snarest 
 

Evt. bemærkninger  

 

Underskrift 
 

Dato: 
 

Underskrift: 

 
 

VIGTIGT: Der vedlægges fornødent oversigtskort over hele strækningen samt eventuelle detailplaner. 
Ansøger er selv ansvarlig for ansøgning om øvrige tilladelser (f.eks. udledningstilladelse, 
byggetilladelse/anmeldelse mm.) 

 
 
 

Ansøgningsskemaet med nødvendige bilag sendes til Holstebro Kommune, Teknik & Miljø, Kirkestræde 11, 
7500 Holstebro, Att.: Vand og Ressourcer  eller via mail: TM@holstebro.dk
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