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Side 1 

Ansøgning om nedsivning af regnvand 

Det er vigtigt at kontakte Esbjerg Kommune, Industrimiljø før der iværksættes større 
undersøgelser og beregninger af faskiner, bl.a. med henblik på at høre, om der kan gives 
tilladelse til nedsivning, og om der stilles særlige betingelser. 
 

Navn  

Adresse  

Postnr. og by  

Matrikelsnr.  

Tlf.  

E-mail  

  

 Meter Bemærkning 

Afstand til nærmeste vandløb/sø/hav   

Afstand til nærmeste bygning   

  

 Ja Nej Bemærkning 

Bliver bygningen brugt til beboelse ?    

Er der kælder ?    

Er der lavet undersøgelser af 
jordbunden ? 

   

- Hvis ”ja”, hvilken synkeevne har jorden ?    

Er der foretaget grundvandspejling ?    

- Hvis ”ja”, angiv afstand fra terræn til 
grundvand 

   

Er det kun tagvand, som ledes til 
faskinen ? 

   

Opbygges anlægget som faskine ?    

- Hvis ”ja”, angiv type, singels, letklinker 
eller plastkassette 

   

Er der foretaget dimensionering af 
faskinen ? 

   

- Hvis ”ja”, angiv faskinens størrelse i m3     

Hvilke andre ledningsanlæg ligger i 
nærheden af faskinen ? 

   

Udføres faskinen med overløb ?    

Evt. andre bemærkninger 
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Skitse af anlæg. Vedlægges eventuelt som separat tegning. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Dato og underskrift 
 

Sendes til: 

Esbjerg Kommune, Industrimiljø e-mail: miljo@esbjergkommune.dk 
Torvegade 74, 6700 Esbjerg 
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