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Lovgivning 

Nedsivningsanlæg må ikke etableres inden der foreligger en tilladelse fra myndighederne. 
 
Nedsivningsanlæg godkendes efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets be-
kendtgørelse nr. 1488 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslo-
vens kapitel 3 og 4.  
 
En tilladelse til nedsivning af spildevand fra under 30 PE (personækvivalenter) godkendes af 
kommunen. Godkendelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Det gennemsnitlige forureningsindhold af organisk stof, kvælstof og fosfor i det spildevand, der 
udledes fra en enkelt person i forbindelse med madlavning, tøjvask og personlig hygiejne mv. 
defineres som en personækvivalent (1 PE), svarende til 21,9 kg organisk stof/år, 4,4 kg total 
kvælstof/år og 1,0 kg fosfor/år.  
 
Det mindste standardanlæg til afledning af husspildevand fra en enkelt husstand er på 5 PE, 
typisk med en 2.000 liter bundfældningstank inddelt i 2 eller 3 kamre, og afledning af spilde-
vand til et nedsivningsanlæg med mindst 30 m sivestrenge fordelt på 2 eller 3 sivestrenge.  
 
En tilladelse til et nedsivningsanlæg kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for 
opretholdelsen af en tilfredsstillende grundvandsbeskyttelse i et område, hvor der sker nedsiv-
ning af husspildevand. Hvis det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at 
tilslutte sig offentlig kloak, når denne fremføres, hvorefter nedsivningstilladelsen inddrages. 
Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning. 
 
Kontakt kloakmesteren 

Udførelsen af afløbsinstallationer i forbindelse med etablering af nedsivningsanlæg skal foreta-
ges af en autoriseret kloakmester. 
 
Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af nedsivningsanlægget 
ligger helt fast, og når der er foretaget de lovpligtige forundersøgelser. Derfor er det hen-
sigtsmæssigt at tage kontakt til en autoriseret kloakmester, som kan være behjælpelig med 
denne del. 
 
Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde de tegningsbi-
lag mm som skal indsendes sammen med det udfyldte ansøgningsskema. 
 
Lovpligtige forundersøgelser 

Etablering af nedsivningsanlæg kræver forundersøgelser, hvor afstand til vandindvindingsan-
læg, grundvandsstand og jordbundsforholdene er undersøgt og dokumenteret.  
 
Nedsivningsanlæg skal dimensioneres efter jordbundsforholdene, og placeres således at dette 
overholder spildevandsbekendtgørelsens afstandskrav til vandforsyningsanlæg og til grund-
vandsspejlet.  
 
Som hovedregler skal et nedsivningsanlæg overholde en afstand på 300 m til boringer/brønde 
med drikkevandskvalitet og mindst 150 m til boringer/brønde uden drikkevandskvalitet.  
 
Hvis et vandindvindingsanlæg forsyner mindre end 10 husstande, kan der meddeles dispensa-
tion ned til 75 m, når det kan sandsynliggøres at nedsivningen kan ske unde risiko for forure-
ning af vandindvindingsanlægget.  
 
For boringer uden drikkevandskvalitet (havevandingsboringer og boringer til markvanding) kan 
der ligeledes meddeles dispensation ned til 75 m efter ovenstående principper.  
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Herudover skal nedsivningsanlæg overholde en afstand på mindst 25 m til vandløb, søer og 
dræn. 
 
Bunden af nedsivningsanlægget skal teknisk muligt placeres 2,5 m og mindst 1 m over højeste 
grundvandsstand. Pejling til grundvandet bør ske når grundvandet erfaringsmæssigt står hø-
jest i perioden februar-april.  
 
I forbindelse jordbundens egnethed til nedsivning, skal der til forundersøgelserne udtages 2 
prøver á mindst 5 kg med en afstand på 10 m, der hvor nedsivningsanlægget tænkes etable-
ret. Jordprøverne sendes til sigteanalyse/hydrometeranalyse, som skal udføres i henhold til 
bestemmelserne med DS 405.9. Resultatet af sigtekornsanalysen indsendes sammen med an-
søgningen. 
 

• Dog, anbefales det at vente med udtagning af prøverne hvis der skal søges om dispen-
sation for afstandskravene til f.eks. boringer.  

 
Kortmateriale 

Ansøgningen skal være ledsaget af en kloaktegning, som viser hvilke afløbsinstallationer der 
tilsluttes det private spildevandsanlæg, ligesom tegningens skal vise bundfældningstankens og 
nedsivningsanlæggets placering i forhold til bygninger og skel. 
 
Hvis der findes boringer indenfor en radius på 300 m fra det ansøgte nedsivningsanlæg skal 
disse fremgå af tegningen, f.eks. i målestok 1:4.000.  
 
Tag- og overfladevand 

Det skal oplyses, hvordan tag- og overfladevand ønskes afledt, idet dette ikke må ledes til 
hverken bundfældningstanken eller til nedsivningsanlægget efter bundfældningstanken. 
 
F.eks. kan tagvand ledes ud over egen jord eller til separate faskiner for tagvand.  
 
Underskrift 

Da de givne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt 
på at skemaet er udfyldt og underskrevet af en autoriseret kloakmester og underskrevet af 
bygherren. 
 
Sagsbehandling 

En hurtig sagsbehandling kræver, at alle oplysninger indsendes sammen med ansøgningen. 
Hvis ansøgningen er mangelfuld vil denne blive returneret, og ansøger vil blive anmodet om at 
komme med de manglende oplysninger. Ansøgningen vil først blive behandlet når alle oplys-
ninger er tilgængelige. 
 
Hvis der skal laves et nyt spildevandsanlæg i forbindelse med et byggeri som kræver en byg-
getilladelse vil en godkendelse af afløbsforholdene blive udsendt som bilag til byggetilladelsen. 
 
Andet  

Hvis der forekommer andet husspildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælke-
rumsvand, klorholdigt spildevand fra spa, processpildevand fra frisører, fotografer, værksteder 
o. lign.) vedlægges en beskrivelse af hvordan dette afledes. 
 
Afløb fra spa-pool uden klor, kan tilsluttes bundfældningstanken og ledes til nedsivningsan-
lægget sammen med det øvrige husspildevand. Hvis badekar eller spabad er større end 250 li-
ter anbefales det at gøre bundfældningstanken større for at undgå ophvirvling af bundslam i 
bundfældningstanken.    
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Afløb fra spa-pool med klor*, skal føres gennem mindst en etkammer bundfældningstank med 
et volumen på 1.000 liter og ledes til et selvstændigt klornedsivningsanlæg med mindst 10 m 
sivedræn. Afstanden mellem klornedsivningsanlægget og nedsivningsanlægget for husspilde-
vand skal mindst være 10 m. 
*) Hvis der tilsættes andre desinficerende stoffer end klor sidestilles disse med klor.  
 
Praktiske afstandskrav 

Nedsivningsanlæg skal udover spildevandsbekendtgørelsens afstandskrav, overholde en række 
andre afstandskrav. 
 
Placeringen af bundfældningstanken skal overholde afstanden i kommunens regulativ for tøm-
ning af private tanke til husspildevand, herunder maksimalt 50 m til kørefast vej. Tankes skal 
endvidere placeres således, at denne er tilgængelig for tømning og kontrol.  
 
Nedsivningsanlægget bør ikke placeres for tæt på større træer, da rødder kan trænge ind i si-
vedrænene. En afstand på mindst 3-6 m giver for de fleste typer træer en sikkerhed mod rod- 
indtrængen.  
 
Afstand til bygninger og skel bør være mindst 5 m. 
 
Udluftningsrør bør anbringes i god afstand fra opholdsarealer, da lugt fra anlægget kan fore-
komme. 
 
Nedsivningsanlægget bør ligeledes placeres mindst 25 m fra stejle skråninger. 
 
Placeringen af nedsivningsanlægget med tilhørende brønde og ledninger skal endvidere re-
spektere afstandskravene i byggeloven, bygningsreglementet, funderingsnormen, vejledningen 
for vandforsyningsanlæg, samt eventuelle byggelinier fastsat ved fredningsbestemmelser eller 
anden form for servitutter.  
 
Af hensyn til ilt til nedbrydningsprocessen i nedsivningsanlægget, bør jorddækningen over si-
vedrænene ikke være mere end 60 cm. Bunden af nedsivningsanlægget bør derfor højest ligge 
150 cm under færdigt terræn. 
 
Arealet over nedsivningsanlægget må ikke udsættes for tryk eller belastes med færdsel så jor-
den komprimeres.  
 
Hvis nedsivningsanlægget skal etableres i et hævet anlæg eller i en jordhøj bør anlægget til-
passes så det naturligt falder ind i det omkringliggende terræn. Et hævet nedsivningsan-
læg/jordhøj skal overholde en afstand på mindst 5 m til vej- og naboskel.  
 
Indsendelse af ansøgning 

Ansøgningen med tilhørende bilag skal indsendes til: 
 
Esbjerg Kommune 
Teknik & Miljø 

Natur & Vandmiljø 
Torvegade 74 
6700 Esbjerg 
Telefon nr. 7616 1616  
 
Eller på mail til miljo@esbjergkommune.dk     


