
Forslag til indhold i ansøgning om nedsivningstilladelse af vand fra veje og parkeringspladser 

Placering og ejerforhold 

 Adresse, matrikel, ejerlav 

 Grundejer 

 Ansøger   

Afstandskrav 

 Er afstanden til vandløb, sø eller hav større end 25 meter (ellers søges udledningstilladelse) 

 Er afstanden til vandindvindingsanlæg større end 25 meter 

 Er afstanden til skel større end 2 meter 

 Er afstanden til bygning med beboelse eller kælder større end 5 meter  

 Er afstanden til bygning uden beboelse eller kælder større end 2 meter 

Karakterisering af det afvandede opland og det afløbsopland, det indgår i 

 Samlet areal, der ledes til nedsivning 

o Heraf vejareal 

 Vejklasse 

 Kapacitet af parkeringsplads (antal pladser) 

 Belægningstyper (vej og tilstødende afvandede arealer) 

 Oplag af affald og materialer 

 Andre aktiviteter (vaskeplads, påfyldning etc.) 

 Oplandstype (åbent land, tæt by, industri, osv.) 

o Overslag over den afvandede vejs andel af det samlede afløbsopland 

o Overslag over det samlede vejareals andel af det samlede afløbsopland  

 Findes der eller er der planlagt med andre anlæg til nedsivning af tag- eller vejvand i afløbsoplandet 

 Er området kortlagt som forurenet 

 Relevante ledningsoplysninger samt vurdering af anlæggets betydning for disse 

Beskrivelse af nedsivningsanlægget 

 Skitse af anlæggets opbygning og beskrivelse af anlæggets funktion 

 Nedsivning gennem grøn overflade – regnbede, grøfter etc. 

 Nedsivning gennem permeable belægninger 

 Nedsivning i faskine 

 Anlæggets dimensionering 

 Dimensionering af anlægget og beskrivelse af dimensioneringskriterier 

 Supplerende tilløb fra tilstødende områder? 

 Beskrivelse af vandets vej under skybrud (indtegn på kort)  

 Hvor løber vandet hen ved skybrud (overbelastning af nedsivningsløsning og eventuelt 

kloaksystem)  



Beskrivelse af renseforanstaltninger  

 Nedsivning gennem grønne overflader og belægninger  

 Anlæggets dimensionering (m2 afvandet flade pr. m2 nedsivningsareal/grønt nedsivningsareal) 

 Beskrivelse af filtermuld eller andre rensemedier (sammensætning, tykkelse etc.) 

 Beskrivelse af andre rensetiltag (sandfang, rensning i filtermedier etc.) 

Beskrivelse af andre tiltag til at reducere risiko for grundvandsforurening 

 Vejsalt 

o Fremtidig strategi for glatførebekæmpelse (saltning, vådsaltning, andre tø-midler, grus) 

o Anslået årlig spredt mængde (kg/m2) 

 Andre begrænsninger i anvendelsen af arealet (forbud mod pesticider, vask af biler etc.) 

 Procedurer for fejning af veje (hvor ofte fejes) 

 Afskæring af saltbelastning ved at lukke anlægget af om vinteren 

Forslag til drift og oprensning af anlæg  

 Vurdering af hvor længe anlægget (filtermulden) vil opretholde sin renseevne 

 Tømning af sandfang  

 Procedurer for fejning i fremtiden 

 Planlagt pleje af anlægget  

 Planlagt udskiftning af filtermuld i anlægget 

 Eventuelle analyser på vand eller filtermedie 

 

 

 

 


