Sendes til

Forbeholdt kommunen

Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup

Skema til ansøgning om tilladelse til
nedsivning af regnvand (f. eks. i en
faskine) og tilbagebetaling af
tilslutningsbidrag for regnvand

Lokalitet (hvor nedsivningsanlæg ønskes etableret)
Adresse
Postnummer
Matrikelnummer
Ejerlav

Grundejeren
Navn
Adresse (hvis anden end ovenstående)
Postnummer (hvis anden end ovenstående)
Telefon

E-mail

Ansøgeren (hvis anden end grundejeren – fuldmagt vedlægges)
Navn
Post adresse (hvis anden end ovenstående)
Telefon

Firma
E-mail

Forundersøgelser
Hvor stort tag- og overfladearealet skal anvendes til nedsivningsanlæg?
Angiv størrelsen af nedsivningsanlægget
Har du regnet på hvor stor faskinen skal være?
Hvis Ja angiv størrelse af faskine
Hvilken type nedsivningsanlæg vil du lave
Faskine
Regnbed
Hvis faskine, hvilken
Bioblokke
Singles
type faskine skal
bruges
Bliver faskinen udført med overløb?
Er jorden evne til at nedsive undersøgt?
Hvis Ja, hvilken nedsivningsevne har jorden?
Er der foretaget
Ja
Nej
grundvandspejling?
Hvis Ja, hvad er afstanden fra terræn til grundvand
Hvornår på året er pejlingen foretaget?
Hvilke(t) tagmateriale(r) er der tale om?
ER grunden kortlagt som forurenet?

Andet
Plastkasetter

Eksisterende forhold
Afstand fra det projekterede nedsivningsanlæg til:
Nærmeste bygning med beboelse/erhverv med kælder

meter (krav: 5 meter)

Nærmeste bygning med beboelse/erhverv uden kælder

meter (krav: 2 meter)

Nærmeste bygning med beboelse/erhverv med/uden kælder

meter (krav: 2 meter)

Nærmeste skel (navo- eller vejskel)

meter (krav: 2 meter)

OBS! Afstandskrav fremgår på side 6 i ”Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund”

Udfyldes af ansøgeren
Undertegnede er ansvarlig for anmeldelsens rigtighed
Dato

Underskrift

Ansøgning skal vedlægges en målsat plantegning, som viser faskinens placering i
forhold til skel, vej, sti og hus. Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet skal du
sende en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen af
regnvand. Marker afpropningssteder.
Ansøgningen skal sendes til:

Høje-Taastrup Kommune
Teknik og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup
TMC@htk.dk

Hvis ansøgningen fremsendes med mail er underskrift ikke nødvendig.

