
 

 

Ansøgning om tilladelse til  

nedsivning af regnvand 
 
 

 

1. Ejendommens beliggenhed og ejerforhold 
 

Ejendommen matr. nr.:      

 

Bygning/Bygninger l  

 

Vej- og parkeringsanlæg    
 

Ejendommens adresse:      

 

Ejers navn:              

 

Ejers adresse:      

 

Ejers tlf.nr.:      

 

Ejers e-mail:      

 
2. Kortmateriale 
                                                                Ja              Nej 

Er der vedlagt kloakplan* og oversigtsplan**               

*Kloakplan skal vise regnvandsledninger på ejendommen. 

**Oversigtsplanen skal vise den nøjagtige placering af nedsivningsanlægget, samt anlæggets 

udformning, dimensionering og materialevalg.  

Der kan på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk hentes kortmateriale til at 

indtegne kloakplan. 

 

3. Forundersøgelser 
                                                              Ja*   Nej 

Er der udført undersøgelser af jordbunden           K-værdi      

 

Afstand fra bund af siveanlægget til grundvandet      m   pejlet dato       

*Vedlæg infiltrationstest eller jordbundsanalyse 

 
4. Vandet, der skal nedsives kommer fra  
Tag Tegl       m2  

Eternit      m2 

Tagpap      m2 

Kobber/Zink      m2  

*Andet      m2 *beskriv 

Overflade Terrasse       m2  

Indkørsel      m2 

Parkering      m2                    

Vej      m2  

*Andet      m2 *beskriv  

 

 

5. Nedsivning 
Faskine                                         Dimensionering af faskine (l x b x h)*       

Type (singles eller plastkassetter?):       

 

Nedsives fra jordoverfladen             Dimensionering (l x b x h)*       
(Regnbed, bassin, forsænkning på grønt areal)            

                               Ja      Nej 

Er der lavet overløb          

*Dimensionering vedlægges (Som udgangspunkt skal nedsivningsanlæg i Hedensted Kommu-

ne dimensioneres til en 5-års hændelse inkl. en sikkerhedsfaktor på 1,3) 

 

Fritid og Fællesskab 
Stationsparken 1 
7160 Tørring 
T: 7975 5000 
spildevand@hedensted.dk 
www.hedensted.dk 

http://www.hedensted.dk/


 

 

6. Afstandskrav 
 

Afstand til 

 

Afstand større end 

 

Ja/Nej/Ved ikke 

Hvis nej, hvor  

mange meter 

 

Vandløb,dræn og søer 

 

25 m 

Ja    Nej    Ved ikke 

          

 

      

 

Vandboringer/brønde 

 

25 m 

Ja    Nej    Ved ikke 

          

 

      

 

Nærmeste skel 

 

2 m 

Ja    Nej    Ved ikke 

          

 

      

 

Nærmeste bygning 

 

5 m 

Ja    Nej    Ved ikke 

          

 

      

 

7. Tilladelse 
Hvis der kan meddeles tilladelse til det ansøgte vil tilladelsen blive fremsendt til ejer på ejers 

e-boks, E-mail eller alternativt ejers adresse og med kopi til E-mail oplyst under pkt. 9. 

 

8. Yderligere information 
Der henvises til Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk, hvor der findes yder-

ligere information. 

 
9. Nærmere oplysninger i forbindelse med ansøgning 
 

Kan indhentes ved:       

 

Telefon:                                               e-mail:      

 

Kloakmester navn:                                        Autorisations nr.:       

 
 

http://www.hedensted.dk/
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