Vesthimmerland Kommune
Plan og Byg
Himmerlandsgade 27
9600 Aars

Anmeldelse af udførelse af faskine til tag- og overfladevand
på ejendommen
Adresse

Post nr.

Matr. nr. og ejerlav

Det bekræftes, at arbejdet vil blive udført efter Vesthimmerlands Kommunes vejledning
for udførelse af faskiner for tag- og overfladevand.

Navn, adresse og telefonnummer

Underskrift
Teknik og Miljøudvalget har besluttet at give en generel godkendelse til etablering af
faskiner til regnvand, jf. Spildevandsbekendtgørelsen 1 § 30. Det er en forudsætning, at
faskinerne anmeldes før etablering og udføres efter kommunens vejledning.

Der skal vedlægges en situationsplan, som viser anlæggets placering og afstande til
bygninger, skel mm.
Hvis kommunen ikke har reageret inden 14 dage fra modtagelsen af anmeldelsen, kan
arbejdet igangsættes.
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Vesthimmerland Kommune
Teknik og Miljø

Vejledning for udførelse af faskiner for tagvand
1. Jorden skal være så porøs, at vandet kan opsuges. Nedsivningen må ikke
medføre, at egen grund eller naboers grunde bliver fugtige. Faskiner kan derfor
ikke etableres, hvis jorden er for leret.
2. Jordens ledningsevne bestemmes ved at lave en nedsivningstest og ud fra
resultatet beregnes faskinens nødvendige størrelse. Se vejledning på
www.teknologisk.dk/16402.
3. Grundvandet skal minimum være 1 m under bunden af faskinen.
4. Der må kun ledes tagvand til faskinen. Tagvandet skal først passere en brønd,
hvor sand og blade mm. kan bundfældes.
5. Der må ikke tilledes vand fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede arealer,
der anvendes til parkering for mere end 20 biler.
6. Faskinen skal overholde nedenstående afstandskrav





Bygning med beboelse eller kælder
Øvrige bygninger
Skel
Vandboringer og vandløb

5m
2m
2m
25 m

7. Der skal anvendes godkendte kloakrør og brønde.
Arbejdet med faskinen må udføres af ikke-autoriserede personer. Øvrigt
kloakarbejde, såsom frakobling fra eksisterende kloaknet, skal udføres af en
autoriseret kloakmester.
Skitsetegning
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