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Vejledning i håndtering af regnvand 

Nedenfor kan du læse en vejledning om etablering og dimensionering. 

Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du kontakte en kloakmester. 

  

Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner 
Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune til etablering af faskiner og 
regnbede. Det skyldes, at man jf. Spildevandsbekendtgørelsen ikke uden videre må 
nedsive hverken overflade– eller spildevand til jorden. Ansøgningen skal indeholde en 
beskrivelse af faskinens størrelse, materialer og placering (i form af en tegning). 
  
Ansøgning med bilag sendes til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Eller til  

e-mail: ctm@lejre.dk. 

Når kommunen har meddelt tilladelse, kan faskinen eller regnbedet etableres. 

Det må du gerne selv gøre, men etableres faskinen i forbindelse med for eksempel 

kloakseparering, skal en autoriseret kloakmester dokumentere, at den er udført korrekt. 

Derudover er det kun en autoriseret kloakmester, der må foretage selve afkoblingen af 

regnvandet fra eventuelt spildevandsstik. 

 

Efter etableringen skal en færdigmelding med målfast tegning sendes til Lejre 

Kommune, som registrerer ændringerne på ejendommen og gør tegningen tilgængelig 

på det digitale arkiv Weblager. 

Det er dit eget ansvar at faskinen dimensioneres passende i forhold til jordens 

nedsivningsevne, således at regnvandet holdes på egen grund og ikke giver anledning til 

gener. 
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Om faskiner og regnbede 

Formålet med en faskine er at opsamle regnvand fra tage og andre arealer, og lede det 

direkte ned i jorden. Nedsivning via faskine øger grundvandsdannelsen og reducerer 

belastningen af kloaker. 

En faskine er et hulrum i jorden, hvor vandet siver ud igennem faskinens bund og sider. 

Inden da passerer vandet igennem en tagnedløbsbrønd med sandfang og vandlås placeret 

i frostfri dybde. 

  

  

Faskinen skal have en passende størrelse, således at dens volumen er stor nok til 

midlertidigt at opmagasinere en større vandmængde, når tilstrømningen er større end 

udsivningen.  

Følgende betingelser skal være opfyldt: 

• Vandet holdes på egen grund. 

• Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således at der ikke opstår 

overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt. 

• Afstanden til boringer, vandløb, søer eller havet er mindst 25 meter. 

• Afstanden til bygninger til beboelse eller med kælder bør mindst være 5 meter (2 meter 

til andre bygninger, fx carport). 

• Bunden af faskinen bør være i frostfri dybde og over højeste grundvandsstand. 

Udførelse af faskiner i plastkassetter 

Faskiner af plastkassetter skal dækkes med egnet geotekstil foroven og på siderne. Hvis 

plastfaskiner skal placeres på steder med trafiklast skal der anvendes plastkassetter som 

kan tåle dette. 



  

Forundersøgelse og jordens evne til at nedsive 

Inden etablering af faskine, anbefales følgende: 

• Søg om ledningsoplysninger på hjemmesiden for ledningsoplysninger 

• Undersøge om krævede afstande til skel og bygninger m.v. kan overholdes. 

• Vurdér højeste grundvandstand: Er den over bunden af faskinen? 

• Gennemfør nedsivningstest for at undersøge jordens evne til nedsivning. 

• Beregn faskinens størrelse på baggrund af jordens nedsivningsevne og beregningsskema 

fra DANVA (se kommunens hjemmeside). 

Nedsivningstestens udførelse 

Der graves 2 prøvehuller i de jordlag hvor nedsivningen påtænkes på 25 x 25 cm og i en 

dybde på 30 cm. Hullerne skal ligge mindst 5 meter fra hinanden. I bunden af hullerne 

lægges et ca. 5 cm tykt lag grus. 

Derefter fyldes der vand i hullerne i mindst 30 minutter og indtil jorden er vandmættet. 

Jorden er vandmættet når synkehastigheden er konstant. Juster vandstanden så den står 

cirka 20 cm over gruslaget i bunden. 

 

Der lægges en retskinne over hullerne og herfra måles afstanden til vandstanden. Nu 

bestemmes hvor langt vandet synker på fx 10 minutter.  

Beregning af jordens nedsivningsevne (m/s) 

Elektronisk beregningsskema fra DANVA til beregning af faskinens længde findes på 

kommunens hjemmeside samt på hjemmesiden Byggekvalitet. 

https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx
http://www.byggekvalitet.dk/


Her indtastes antal centimeter vandet er sunket på 10 minutter samt størrelsen på det 

areal der afvandes, og derefter beregnes jordens nedsivningsevne samt type 

automatisk. Det anbefales at bruge en gentagelsesperiode på 10 år, da man i fremtiden 

forventer hyppigere, kraftige regnskyl. 

Ud fra disse oplysninger gives en anbefaling af faskinens længde.   

 Andre muligheder 

Nogle jordtyper (fx lerjord) kan være uegnede til nedsivning. Ved nedsivningsevne 

mindre end cirka 3,3 x 10-6 m/s (vandet synker mindre end 2 mm på 10 minutter) bliver 

dimensioneringen af faskinen ofte uhensigtsmæssig stor ved større tage, og man bør 

overveje en anden metode til afledning af vand. 

 

I lerede jorde kan problemet nogle gange undgås ved at etableret overløb fra faskinen, 

hvis der findes tilslutningsmulighed, fx i form af brønd til offentlig kloak. 

I nogle tilfælde kan et regnbed være en tilfredsstillende løsning, hvor nedsivning ved 

brug af faskine ikke er muligt. 

 

Et regnbed er en lavning i terrænet, som er designet til at modtage afstrømmende vand. 

Bedet plantes til med planter, der tåler store udsving i jordens vandindhold, og det kan 

være et meget smukt indslag i haven. 

 

Kontakt eventuelt en autoriseret kloakmester for råd og vejledning. 

 


