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Tilladelse til etablering af faskine 

Miljøafdelingen giver hermed tilladelse til etablering af en faskine på "Indtast adresse.."  

, matr. nr. "Indtast matr.nr. og ejerlav..." . Vi giver tilladelsen efter 

Miljøbeskyttelseslovens
1
 § 19 jf. spildevandsbekendtgørelsens

2
 § 30. 

 
Denne tilladelse gælder kun for den nye faskine på ejendommen og afledning af regnvand fra 
lovligt opførte bygninger. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at det er dit ansvar, at faskinen er dimensioneret korrekt, og at 
der ikke sker overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt på nabogrunden. Vi 
anbefaler, at du dimensionerer faskinen efter leverandørens anvisning og ikke benytter 
sprøjtemidler oven på og omkring faskinen. 
 
Oplysninger i sagen 
Vi har modtaget din ansøgning Indtast dato... om at etablere en faskine til nedsivning af 
regnvand. Placering af faskinen fremgår af bilag 1. 
 
Mulighed for tilbagebetaling 
(sættes ind ved oplysning om under 50 %) 
Hvis du håndterer mellem 50-100 % af regnvandet på egen grund, har du mulighed for at søge 
Nordvand A/S om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidrag for regnvand. Se nærmere på 
www.nordvand.dk og www.gladsaxe.dk/regnvand. Her kan du også få oplyst hvilke 
forudsætninger, der skal være opfyldt for at få udbetalt penge. 
 
 eller,  
 
(sættes ind ved oplysning om over 50 %) 
Du oplyser, at du afvander Indtast procenttal...  % af regnvandet på egen grund. Derfor har du 
mulighed for at søge Nordvand A/S om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidrag for 
regnvand. Se nærmere på www.nordvand.dk og www.gladsaxe.dk/regnvand. Her kan du også 
få oplyst hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for at få udbetalt penge. 

                                                        
1
 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 

2
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4  

http://www.nordvand.dk/
http://www.gladsaxe.dk/regnvand
http://www.nordvand.dk/
http://www.gladsaxe.dk/regnvand
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eller,  
 
Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget 
(sættes ind hvis de har sagt ja til ansøgning om tilbagebetaling) 
Du søger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand , da du afvander Indtast tal...  % 
af dit regnvand til nedsivningsanlæg. Vi sender denne tilladelse videre til Nordvand, som vil 
behandle din ansøgning om tilbagebetaling. Du kan læse mere om tilbagebetaling på 
www.nordvand.dk eller kontakte Nordvand på telefonnummer 39 45 67 00. 
Vi har videregivet dit telefonnummer Indtast telefonnummer... , så Nordvand kan kontakte dig 
i forbindelse med behandling af din ansøgning. Hvis ikke dette telefonnummer er det rigtige, 
skal vi bede dig om at kontakte Nordvand hurtigst muligt. 
 
Husk at kontakte Nordvand, inden du afpropper afløbet, for at aftale tid til syn af kloak.   
 
 
Miljøafdelingens skøn 
Ifølge vores oplysninger er faskinens placering over 25 m fra vandløb, søer og havet. Vi har 
undersøgt og fundet frem til, at der ligeledes er over 25 m fra vandindvinding med krav om 
drikkevandskvalitet. Vi har ikke kendskab til, at der er registreret en tidligere grusgrav eller 
jordforurening på ejendommen.  
 
Vilkår 
Miljøafdelingen giver tilladelsen på følgende vilkår: 
 
at faskinen skal etableres, som beskrevet i ansøgningen 
 
at  eventuelle eksisterende kloakrør skal afproppes af autoriseret kloakmester 
 
at faskinen skal placeres mindst 25 m fra vandløb, grøfter, søer og havet, 
 
at faskinen skal placeres mindst 25 m fra vandindvinding med krav om drikkevands-
 kvalitet, 
 
at  det vand, der ledes til faskine, udelukkende skal stamme fra ejendommens tag- og 

overfladevand, og skal ikke indeholde andre stoffer end der almindeligvis forekommer i tag- 
og overfladevand. 

 
at faskinen skal placeres mindst 5 m fra bygninger med kælder og så vidt muligt 2 m fra andre 

bygninger og skel, 
 
at faskinen skal dimensioneres og placeres i henhold til DS 440, således at der ikke opstår 

overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt på nabogrunden. 
 
at  der etableres nedløbsbrønd med sandfang, så faskinen ikke stopper til med blade m.m., 
 
at  nedløbsbrønden renses og vedligeholdes efter behov, dog mindst en gang om året, 
 
at  hvis faskinen ikke fungerer optimalt, skal den renses og indholdet af faskinen (singels m.m.) 

http://www.nordvand.dk/
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skal eventuelt udskiftes og 
 
at det er muligt at komme til faskinen, så den kan renses og efterses efter behov. 
 
Generelle bemærkninger 
Det er bygherrens ansvar, at faskinen er dimensioneret til at modtage regnvand fra det 
ansøgte areal. 
 
Afgørelsen kan i henhold til § 33 i spildevandsbekendtgørelsen ikke påklages til anden 
administrativ myndighed.  
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, der lå til 
grund for afgørelsen, viser sig at være ændret væsentligt, herunder at ny viden viser, at 
nedsivning af tag- og overfladevand kan udgøre en risiko for forurening af grundvand. 

Hvis du ønsker at afprøve sagen ved domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at du 
har fået denne tilladelse, jf. § 101 i lov om miljøbeskyttelse.  

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig på telefon . 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
(sagsbehandler navn)  
 
 
 
 
 
 
 

Kopi af tilladelsen er sendt til: Gladsaxe Kommunes Byggesagsafdeling, 
                                                Nordvand A/S, nordvand@nordvand.dk 

 
 
 
 


