Ansøgning om nedsivning af regnvand
Miljø, Hillerød Kommune
Ejendommens adresse:

Ejendommens matr. nr.:

Ejers navn og adresse:

Ejers tlf.nr.:

Ejers e-mail:
Etableringen af nedsivningsanlægget må ikke påbegyndes, før der er givet skriftlig tilladelse
fra kommunen.

Kommunen screener for
1. Kortlagt jordforurening på grunden.
2. Drikkevandsboringer/brønde inden for en radius af 25 meter af nedsivningsområdet.
4. Skrående terræn til naboejendomme.
5. Spildevandsforhold på ejendommen - fælleskloak, separatkloakeret eller spildevandskloakeret.
6. I byzonen tjekkes der for om det er et område kommunen kan give tilladelse til nedsivning.

Udfyldes af ansøger, kloakmester og/eller rådgiver
Dato:

Ejers underskrift:

Dato:

Rådgiver eller Kloakmesters
underskrift:

Rådgiver eller Kloakmesters cvr-nummer, navn, adresse og tlf. nr.:

Eksisterende forhold
1. Benyttes ejendommen som

___ Helårsbeboelse

2. Ejendommens nuværende vandforsyning
___ Egen boring
___ Egen brønd
___ Alment vandværk

___ Fritidsbeboelse

Andet: _______________

Forundersøgelser
3. Resultat af nedsivningstest for jordtypen, der hvor anlægget skal etableres (se vejledning på
hjemmesiden)
1. prøve _______m/s og 2. prøve ________ m/s
4. Afstand fra underkanten af anlægget til højeste grundvandsstand _______m
(Ved pejling i perioden 1. maj – 1. december tillægger kommunen 1 meter til den pejlede
grundvandsstand).
5. Samlet befæstet areal for tage, belægninger og terrasser der ledes til_____________m2
1

Fremtidige forhold
6. Type tagmateriale: ___________________________________
7. Type tagrender: _______________________________________
8. Placeres hele anlægget på egen grund?
___ Nej
___ Ja
Hvis nej, skal der vedlægges dokumentation for at anlægget må placeres på en andens ejendom.
Navn og adresse på ejeren af den anden ejendom: ______________________________________
9. Skal der tilsluttes mere end 1 husstand til anlægget
10. Størrelse på faskine:

L:____ m,

11: Størrelse på regnbed: _______m²

B:____ m,

__ Nej

__ Ja Hvis ja, hvor mange: ___

H:____ m

Dybde:_____m

12: Størrelse på grøft/vadi: B(kronekant):____m, L:____m, Dybde:_____m
(Beregningsark fra Hillerød Kommunes hjemmeside skal vedlægges ansøgningen)
13. Bemærkninger til ansøgning f.eks. terrænfald til naboejendom:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Afstande
14. Afstand i meter fra det projekterede anlæg til:
Nærmeste bygning
Nærmeste nabo- eller vejskel
Egen private drikkevandsboring/brønd

____ m
____ m
____ m

Ansøgningen sendes til:
Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød miljo@hillerod.dk
Sagsbehandling af ansøgning om nedsivning af regnvand påbegyndes først når sagen
er fuldt oplyst.
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