Vejledning til ansøgning om tilladelse til
nedsivning af regnvand i Hvidovre
Kommune
Du må godt selv etablere en faskine og de tilhørende afløbsrør.
Det skal være en autoriseret kloakmester, der afkobler regnvandet fra spildevandsledningen.
Ligeledes hvis faskinen har overløb og skal tilkobles spildevandsledningen skal det gøres af en
autoriseret kloakmester.

1. ANSØGER
Udfyld alle felter 1.1 til 1.8 med stamoplysninger om ansøger og adressen, hvor faskinen ønskes
placeret. Du kan finde matrikelnummer og ejerlav på www.mingrund.dk. Telefonnummeret du
angiver, skal være et vi kan træffe dig på om dagen.
Hvis ansøger er en anden end grundejer, skal der vedlægges en fuldmagt.

2. PLACERING
Udfyld alle felter 2.1 til 2.5 med ja eller nej. I tilfælde af nej skal afstanden stå i bemærkningsfeltet.
Det er muligt at fravige de vejledende afstandskrav fra hus til faskine, hvis terrænet falder bort fra
huset, hvis huset er nyt eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for
opstigende grundfugt. Kommunen skal dog vurdere afstandskravene i hvert enkelt tilfælde.
Det er ligeledes muligt at fravige de vejledende afstandskrav til skel, hvis jordbundsforholdene gør,
at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget.
HUSK at kort over matriklen med placering af nedsivningsanlæg, bygninger og nordpil skal
vedlægges ansøgning.

3. FORUNDERSØGELSE
Felterne 3.1 til 3.5 skal udfyldes, hvis der ansøges om faskine skal 3.8 ligeledes udfyldes.
3.1 Areal af det befæstede område er grundarealet af de bygninger, som regnvandet afledes fra.
3.2 Hvis grunden er forurenet kan der stilles særlige krav.
3.3 Der skal være foretaget en nedsivningstest efter Teknologisk Instituts anvisninger før
ansøgningen kan behandles.
3.4 – 3.8 Hvis du har mulighed for at måle, hvor højt grundvandet står på din grund (pejle), skal du
notere afstanden fra terræn til højeste grundvandsstand samt måned for pejlingen. Din
kloakmester kan evt. hjælpe dig med en grundvandspejling.
Du kan tjekke, om grundvandet står højt ved at grave et 1,5 meter dybt hul ved husets facade. Hvis
der står vand i hullet, er det tegn på, at grundvandet står for højt.
Hvis grundvandet står højt på din grund, kan faskinen ikke fungere optimalt. Det højeste niveau for
grundvandet i løbet af året (som regel om vinteren/foråret) bør ligge min. 1 meter under bunden af
faskinen for at sikre en optimal nedsivning og rensning af vandet. Ved højere grundvandsstand
mindskes nedsivningen, da der kun kan ske nedsivning fra den del af faskinen, der ligger over

grundvandsspejlet. I sådanne situationer kan faskinen f.eks. nedsive vand om sommeren,
hvorimod den om vinteren vil stå delvist vandfyldt.

4. NEDSIVNINGSANLÆG
Udfyld felterne 4.1 – 4.4 hvis du skal have faskine.
Udfyld felterne 4.5 – 4.6 hvis du skal have en anden type nedsivningsanlæg
4.3 Du skal anvende Spildevandkomiteens regneark til dimensionering af faskinen, se link til
regneark samt vejledning på hjemmesiden.
4.5 Ved dårlige jordbundsforhold kan faskiner udføres med overløb til det offentlige kloaksystem.
Tilslutningen skal udføres af en autoriseret kloakmester, som skal anmelde arbejdet til kommunen
inden etablering. Ved etablering af overløb til det offentlige spildevandssystem skal der betales
tilslutningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler.

5. VANDET, DER SKAL NEDSIVES, KOMMER FRA
Udfyld alle felter 5.1 til 5.5 med ja eller nej. Hvis ja, angives i feltet materialer, hvad
afvandingsoverfladerne er lavet af.
Der er risiko for forurening af jord og grundvand, hvis tag eller tagrender består af bly, zink eller
kobber. I hvert enkelt tilfælde vurderer kommunen, hvorvidt der er risiko for forurening, hvilket både
afhænger af type materiale og mængden af det. Hvis kommunen vurderer, at risikoen er for høj,
gives der ikke tilladelse til nedsivning.
Hvis du ønsker, at aflede vand fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede arealer, som anvendes
til parkering af mere end 20 biler, kræver det en særlig tilladelse.
Ansøgningen underskrives af ansøger.

