Team Vand og Natur
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Blanket til ansøgning om tilladelse til nedsivning af
regnvand og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for
regnvand
Med denne ansøgningsblanket kan du søge kommunen om tilladelse til nedsivning af dit regnvand på egen grund. Du
skal søge tilladelse til nedsivning, så kommunen kan sikre, at der ikke sker overfladisk afstrømning fra din grund,
samt at jord og grundvand ikke forurenes.
På vores hjemmeside, www.fredensborg.dk/regnvand, finder du information om ansøgningsprocessen, herunder
muligheden for at ansøge digitalt via www.bygogmiljø.dk. Det er nemmest og hurtigst for dig at ansøge digitalt.
Du kan læse om faskiners opbygning og anvendelse på kommunens hjemmeside via ovenstående link.

Retningslinjer for udførelse af faskiner
Faskiner skal udføres jf. ”Retningslinjer for udførelse af faskiner” og ”Regulativ for tagvandsfaskiner”, som ligger på
kommunens hjemmeside, www.fredensborg.dk/regnvand.

Sådan udfylder og indsender du ansøgningsblanketten
Du kan udfylde blanketten på din computer, inden du printer og underskriver den. Du kan også printe blanketten for
dernæst at både udfylde og underskrive den i hånden.
Felter, som er markeret med

*, skal udfyldes, medmindre andet er nævnt. Husk også at vedlægge ansøgningen de

nødvendige bilag (se punkt 9 i ansøgningsdelen).
Ansøgningen inklusive bilag skal sendes via e-mail til spildevand@fredensborg.dk eller som post til følgende adresse:
Fredensborg Kommune
Team Vand og Natur
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

Ansøgningsdelen
1. Lokalitet (der hvor nedsivningsanlægget ønskes etableret)

* Vejnavn og husnummer:

* Postnummer:

* Matrikelnummer:

* Ejerlav:
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2. Ansøger

* Navn:

* Telefon:

* Vejnavn og husnummer (hvis forskellig fra anlæggets lokalitet):

* E-mail:

* Postnummer (hvis forskellig fra anlæggets lokalitet):

Ja

Nej

Ja

Nej

* Er ansøger grundejer?
Hvis ansøger ikke er grundejer, skal du vedlægge en fuldmagt til at ansøge på vegne grundejer.

3. Grundejer (skal kun udfyldes hvis ansøger ikke er grundejer)

* Navn:

* Telefon:

* Vejnavn og husnummer:

* E-mail:

* Postnummer:

* Har grundejer adressebeskyttelse?

4. Afstandskrav for nedsivningsanlægget

Ja

Nej

Bemærkning / svar

* Er afstanden til vandløb, grøft, dræn, sø eller hav større end 25 m?
* Er afstanden til beboelsesbygninger større end 5 m?
* Er afstanden til skel og øvrige bygninger uden kælder større end 2 m?
* Hvad er afstanden til øvrige bygninger med kælder?
* Er afstanden til offentlig vej større end 3 m?
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5. Forundersøgelse af jord- og grundvandsforhold

Resultat / svar

* Jordens nedsivningsevne skal måles. Hvad er jordens

m/s

nedsivningsevne målt til?

(meter per sekund)

* Du skal pejle grundvandsstanden. Hvad er afstanden fra

m.u.t.

terrænniveau til højeste grundvandsstand?

(meter under terræn)

* Hvornår blev grundvandsstanden pejlet?

6. Tekniske oplysninger om anlægget

Ja

Nej

Bemærkning / svar

* Nedsives der via en faskine?
* Nedsives der fra jordoverfladen? Fx fra et
regnvandsbed, bassin eller en forsænkning på et grønt
areal?

* Hvilken type faskines ønskes anvendt? Fx singles,
letklinker eller plastkassette?

* Fra hvor stort et tagareal afledes der vand til
nedsivningsanlægget?

* Fra hvor stort et øvrigt areal afledes der vand til
nedsivningsanlægget?

m2

m2

* Ligger bunden af faskinen over højeste
grundvandsstand?

* Er der overløb fra faskinen?
* Hvis der er overløb, hvor ledes vandet da til?
* Hvad er faskinens volumen?
* Hvad er volumen på regnvandsbedet, bassinet eller
forsænkningen?

m3

m3

* Ligger der ledningsanlæg (dræn og lignende) i
nærheden af faskinen?

Bemærk: I Fredensborg Kommune skal nedsivningsanlæg som udgangspunkt være dimensioneret til at kunne rumme
en 5-årshændelse.
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7. Hvor kommer vandet, der skal nedsives, fra? (sæt krydser)

* Tagflader
Tegl

Eternit

Metal

Malet/belagt metal

Grønt tag

Metal

Metal

(kobber, zink, blik)

(blik, kobber og zink)

Kobber

Stål

Andet:

* Tagrender
Plast

Zink

Andet:

* Andre overflader
Terrasse

Sti

Indkørsel

Andet:

8. Oplysninger om grundens historik

Bemærkning / svar

* Hvad er grundens
nuværende anvendelse?

Ja

Nej

* Har der på grunden tidligere været aktiviteter som hobbyværksted, reparation af
motorkøretøjer, oplagring af kemikalier/brændsel eller deponering af affald?

Nej

* Er grunden kortlagt som forurenet? Hvis ja, på hvilket niveau?
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V1

V2

Ved ikke

9. Bilag til ansøgningen

Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:




En målfast skitse over matriklen, hvor nedenstående er tydeligt indtegnet:
o

Faskinen/nedsivningsanlægget

o

Bygninger

o

Veje, stier og skel

o

Nordpil

Spildevandskomiteens LAR dimensioneringsregneark1 (nyeste version) med beregning af
nedsivningsanlæggets dimensioner.



Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet, skal du vedlægge en tegning over afløbsforhold på grunden før og
efter afkoblingen af regnvand. Afpropningssteder skal markeres, og afpropningen skal udføres af en
autoriseret kloakmester.

10. Ansøg om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Når du nedsiver alt regnvand på egen grund, kan du søge om at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand og få
tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget. Hvis du vælger at søge herom, behandler Fredensborg Kommune din
ansøgning og videresender dine oplysninger til Fredensborg Forsyning A/S. Det er Fredensborg Forsyning A/S, som
kan refundere tilslutningsbidraget for regnvand. Det kan kun ske efter aftalt tilsyn, hvor forsyningsselskabet har
kontrolleret, at der ikke længere afledes regnvand fra ejendomme til deres kloaksystem.
Ja

Nej

* Vil du søge om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget?

* Hvis ikke alt tag- og overfladevand afledes via det i ansøgningen beskrevne nedsivningsanlæg, skal du beskrive,
hvordan resten af vandet håndteres og skitsere dette på en tegning, som vedlægges ansøgningen (du kan også
skitsere det på tegningen for det ansøgte anlæg):

1 https://ida.dk/om-ida/spildevandskomiteen/skrifter
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11. Har du brug for hjælp?

Du kan finde information om ansøgningsprocessen på vores hjemmeside. Du kan også ringe til Team Vand og Natur på
tlf. 72 56 59 08.

12. Rettigheder og pligter

Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af personoplysninger
Når du modtager ydelser fra kommunen, har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for
bevillingen af ydelsen, jf. retssikkerhedsloven § 11, stk. 2.
Kommunens registrering og videregivelse af oplysningerne om dig
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på lysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Databeskyttelsesrådgiverne i Fredensborg Kommune er Jakob Sønderlund Sørensen og John Larsen. Begge kan
kontaktes via e-mail på adressen dpo@fredensborg.dk.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

13. Ansøgers underskrift (udfyldes af ansøger)

Undertegnede er ansvarlig for ansøgningens rigtighed.

* Dato:

* Underskrift:

Print din ansøgning her:

PRINT
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