Egedal Kommune
Center for Teknik og Miljø
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
teknik-miljo@egekom.dk

Ansøgningsskema til nedsivning af regnvand
Hvis arealet - der skal nedsives fra - er på 150 m² eller derover, skal der ansøges.
Hvis arealet er mindre, skal der blot indsendes tegning over placering af nedsivningsanlægget.
Ansøger:

Dato:

Adresse:

Telefon:

E-mailadresse:

Matr. nr.:

Ejerlav:

By:

Kloakmester/entreprenør:
Adresse:

Telefon:

Afstandskrav

Ja

Nej

Bemærkning

Er afstand til vandløb/sø/hav mindre end 25 m.?
Er afstand til vandindvindingsanlæg mindre end 25 m.?
Er afstand til nærmeste dræn/grøft mindre end 25 m.?

Drænkort?

Forundersøgelse
Resultat af infiltrationsprøve eller sigteanalyse

m/s

(hydraulisk ledningsevne)

Er der foretaget grundvandspejling?

Ja:

Nej:

Hvilken metode er benyttet?
I hvilken periode er der pejlet?
Afstand fra terræn til højeste grundvandsstand

m

(hvis der ikke er fundet grundvand, notér hvor dybt der er gravet)

Tekniske oplysninger om anlægget
Hvilket anlæg ønskes etableret? (faskine, regnbed m.m.)
m2

Fra hvor stort et areal ledes der vand til anlægget?
Længde (l), bredde (b) og højde (h)

l:

m

b:

m

h:

m

Bliver anlægget udført med overløb?
Hvis ja; hvortil ledes overløbet?
Ledes der alene vand fra tage til anlægget?

Ja:

Nej:

Hvis nej; hvorfra ledes der også vand?
Antal P-pladser, hvis vand fra P-plads tilledes?
Kun ved faskiner:
Sker der udsivning gennem sider og/eller bund?
Ligger bunden af faskinen over højeste grundvandsstand?
Hulrumsprocent i faskinen
Se bagside

%
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Dimensionering
Dimensioneringen af anlæg til håndtering af regnvand skal ske efter Rørcenter-anvisning 016,
Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, maj 2012.
Der skal bruges en gentagelsesperiode for overbelastning af faskinen på mindst 10 år, samt en
klimafaktor på 1,1.
Rørcenter-anvisning 016 finder du på www.egedalkommune.dk eller www.laridanmark.dk
Dimensionering af anlægget bør ske af rådgiver eller kloakmester, og skal vedlægges
ansøgningen.
Sammen med ansøgningsskemaet skal følgende medsendes:
-

Skitse over placering af nedsivningsanlæg med ledninger, brønde osv.
Dokumentation for dimensionering
Resultat af nedsivningstest
Ansøgningen sendes til teknik-miljo@egekom.dk

Dato og underskrift:

