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Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand 
fra arealer mindre end 200 m2  
 

Ansøgningen sendes til: Vej, Park & Miljø  
Miljø  
Smallegade 1  
2000 Frederiksberg  

 
på e-mail: jord@frederiksberg.dk 

 
1) Lokalitet (hvor nedsivningsanlægget eller lignende ønskes etableret) 

 
Ejendommen 
Adresse  

Postnummer  

Matrikelnummer 

 
2) Ejer og ansøgeroplysninger samt underskrift 

 
Grundejeren 
Navn 

Adresse (hvis anden end ovenstående) 

Postnummer (hvis anden end ovenstående) 

Telefon E-mail 

Ansøgeren (hvis anden end grundejeren) 
Navn Firma 

Post adresse (hvis anden end overstående) 

Postnummer (hvis anden end ovenstående) 

Telefon E-mail 

Ved anden ansøger end grundejeren vedlægges fuldmagt fra grundejeren 

Undertegnede er ansvarlig for anmeldelsens rigtighed. 

Dato Underskrift 
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3) Afstandskrav 
 

Er afstanden til nærmeste sø større end 25 m? Ja Nej 
Er afstanden til nærmeste vandindvindingsboring større end 25 m? Ja Nej 
Er afstanden til nærmeste bygning med beboelse over 5 m? Ja Nej 
Er afstanden til nærmeste bygning med kælder over 5 m? Ja Nej 
Er afstanden til nærmeste bygning over 2 m? Ja Nej 
Er afstanden til nærmeste vej/skel mv.  over 2 m?  Ja Nej 

 
 

4) Forundersøgelse 
 

Er der målt på jordens nedsivningsevne? Angiv evt. resultat m/s  
Er der foretaget grundvandspejling? Ja Nej 
  Hvis ja: i hvilken periode er grundvandspejlingen foretaget?   
  Hvis ja: hvad var afstanden fra terræn til højeste grundvandsstand? m 

 
 

5) Tekniske oplysninger om nedsivningsanlægget 
 

Nedsives via regnbed, bassin, forsænkning på grønt areal? Ja Nej 
Nedsives via faskine? Ja Nej 
  Hvis ja, hvilken type? (singels, letklinker eller plastkassette) 
 

 

Etableres der sandfang inden tilløb til faskine eller regnbed? Ja Nej 
Er der foretaget dimensionering af faskine eller regnbed?1 Ja Nej 
Længde (l), bredte (b), højde (h) på faskine eller regnbed? m 
Hvilken størrelse har faskine eller regnbed i m3? m3 
Hvor stort et befæstet areal2 leder regnvand til faskine eller regnbed? m2 
Ligger faskinens bund over øverste grundvandsstand? Ja Nej 
Bliver faskine eller regnbed udført med overløb? Ja Nej 
   Hvis ja: hvortil ledes overløbet? 
 

 

Vil der efter etablering af faskine eller regnbed være andre dræn på 
grunden? 

Ja Nej 

Note 1: Dimensionering af faskine skal udføres i henhold til beregningsmodel der kan findes på www.ida.dk/svk 
Note 2: Befæstet areal = alle hårde flader, hvorfra der p.t. ledes regnvand til kloakken, dvs. tagflader, men også 
lyskasser, trappeskakter, belægninger (f.eks. fliser og asfalt) m.m.  
 

6) Vandet, der skal nedsives, kommer fra: 
 

Tag , udspecificér nedenfor: 
Tegl, uglaseret: 
 

Tegl, glaseret: Eternit: Malet/belagt metal: 

Tagpap, etableret i år:     
            

Metal (kobber, blik, zink): Andet: 

Overflader, udspecificér nedenfor: 
Terrasse: Sti: Indkørsel: Andet: 
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7) Oplysninger om grundens historik  

Hvad er grundens nuværende anvendelse? 
 

 

Er grunden kortlagt som forurenet? Ja Nej 
  Hvis ja, V1 eller V2?  
Er der kendskab til, at der har foregået aktiviteter på ejendommen 
nu eller tidligere, som kunne give anledning til forurening. Såsom 
hobbyværksted, reparation af motorkøretøjer, oplag af kemikalier, 
deponering af affald, eller andet?  

 

Findes der vand eller andre ledninger i nærheden af 
nedsivningsanlægget/faskinen? 

Ja Nej 

   Hvis ja, angiv type og afstand til nedsivningsanlægget: 
Type:                                                                             Afstand i meter: 
 

 
 
 

8) Bilag til ansøgningen  
 

 En målfast skitse over matriklen med angivelse af placering af nedsivningsanlæg/faskine 
med ledninger, bygninger, forsyningsledninger, brønde og kloakledninger mv.  samt 
angivelse af afstande til bygninger, veje og skel.  
 

 Afpropningsplan. 
 

 Ved etagebyggeri, virksomheds- eller erhvervsgrunde o.l. skal der udarbejdes en historisk 
redegørelse for grundens tidligere anvendelse. Kontakt evt. Vej, Park og Miljøafdelingen.  
 

 Udfyldt beregningsskema, www.ida.dk/svk. Vælg Frederiksberg, gentagelsesperiode 10 år, 
klimafaktor 1,4. 
 

 Resultater af nedsivningsforsøg samt beregning af nedsivningsevne, 
https://www.teknologisk.dk/nedsivning-af-regnvand-i-faskiner/udfoerelse-af-
infiltrationstest/16402,2  
 

 Beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforhold, dvs. lagfølge/dybde af jordlag, fx fyld, ler, 
sand samt pejleresultater, om muligt i form af boreprofiler og/eller geotekniske 
undersøgelser. 
 

Har du spørgsmål til punkt 1-8, så kontakt kommunens Vej, Park og Miljøafdeling på 
jord@frederiksberg.dk eller tlf.nr. 3821 4151.   

Ved ansøgning om refusion af tilslutningsbidraget til offentlig kloak udfyldes pkt. 9. Vær 
opmærksom på, at en nedsivningstilladelse fra Frederiksberg Kommune ikke automatisk 
giver ret til refusion af tilslutnings bidraget. 

  

http://www.ida.dk/svk
https://www.teknologisk.dk/nedsivning-af-regnvand-i-faskiner/udfoerelse-af-infiltrationstest/16402,2
https://www.teknologisk.dk/nedsivning-af-regnvand-i-faskiner/udfoerelse-af-infiltrationstest/16402,2
mailto:jord@frederiksberg.dk
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9) Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand 

 
Frederiksberg Forsyning vurderer om frakobling af regnvand til kloak kan føre til tilbagebetaling af 
tilslutningsbidraget for regnvand eller dele heraf. For at kunne vurdere dette, skal skemaet 
herunder udfyldes.  

Der skal vedlægges en skitse, hvor både bygning, kloakledninger, dræn, faskiner og andre 
afløbsanlæg fremgår før og efter frakobling af regnvand. Nyt angives med fed streg og dødt 
overstreges med krydser. En tegning over afløb på matriklen kan downloades her fra kommunens 
digitale byggesagsarkiv. 

Arealerne fra skemaet herunder skal vises tydeligt på samme tegning. Hvis arealerne ikke kan 
angives på kloakplanen, skal en tegning med disse udføres i samme målestok som kloakplanen - og 
planen skal indeholde elementer, så de to tegninger umiddelbart kan lægges over hinanden. 

A) Grundens totale areal (i m2):               
 

Før etablering af nedsivningsanlæg 
B) Den del af grundarealet, hvor regnvandet føres til kloak (i m2): 
C) Den del af grundarealet, hvor regnvandet ikke føres til kloak (i m2): 
 
Du kan se størrelsen på matriklen her på kommunens hjemmeside: Bykort ved at holde 
musen over matriklen. 
 
Efter etablering af nedsivningsanlæg 
D) Den del af grundarealet, hvor regnvandet føres til kloak (i m2): 
E) Den del af grundarealet, hvor regnvandet ikke føres til kloak (i m2): 
 

 

Regneeksempel på tilbagebetaling 
X % af tilslutningsbidraget for regnvand kan tilbagebetales ud fra formlen:   

X = (1 - D/B) * 100 – Y 

• hvor D og B er arealerne i spørgsmål D og B 
• hvor Y = 5, hvis der fortsat er dræn, der fører til kloak. Ellers er Y = 0 
• hvor X er facit, og X skal være 50 % eller større, før der kan ske en tilbagebetaling  

Et eksempel: Bygning og fast belægning (fliser, asfalt m.m.), der fører regnvand til kloakken, 
udgør i dag 400 m2. Efter etablering af nedsivningsanlæg føres kun regnvand fra 150 m2 i 
kloakken. Der er stadig omfangsdræn. Regnestykket er så: (1 - 150/400) * 100 - 5 = 57,5 % 

Har du spørgsmål til punkt 9, så kontakt Frederiksberg Forsynings på service@frb-forsyning.dk 
eller på tlf. 3818 5200. 

 

http://gis.frederiksberg.dk/webgis/kort.htm?WT.ac=Bykort
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