PLASTMO FASKINE

KOM GODT I GANG
Før gravearbejdet af faskinen kan gå i gang, skal du søge om tilladelse hos din kommune. Der er også
en række krav til selve etableringen af faskinen, du skal være opmærksom på. Få her et overblik.

1. SØG TILLADELSE HOS DIN KOMMUNE
På din kommunes hjemmeside finder du en nedsivningsansøgning, som du skal udfylde for at få tilladelse til at
etablere en faskine. Du kan også tjekke din kommunes spildevandsplan og evt. finde ud af hvor i kommunen,
det kan være en særlig fordel at etablere en faskine.

2. KRAV TIL ETABLERINGEN AF DIN FASKINE
Før din faskine er lovlig, er der nogle krav, du skal opfylde, når faskinen skal etableres:
Regnvandet skal passere en sandfangsbrønd, før det ender i faskinen. Der skal være adgang til at rense
sandfangsbrønden.
Alle rørinstallationer i jorden frem til faskinen skal være VA-godkendte rør.
Hvis faskinen tilsluttes kloaksystemet, skal det udføres af en autoriseret kloakmester.
Det er ikke ligegyldigt, hvor du anlægger faskinen. Der er nogle afstandskrav, du skal opfylde. Nedenfor er
illustreret de almindelige krav til afstand, jf. Spildevandsbekendtgørelsen, DS 440 og SBI 185:

Afstandskrav: 5 m fra beboelse
og bygning med kælder, 2 m fra
andre bygninger (garager, udhuse, carporte), 2 m fra skel.
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3. SÅ NEMT ER GRAVEARBEJDET
Plastmo Faskinen er sammensat af smalle blokke, der er nemme at koble sammen. Derfor er gravearbejdet
væsentligt mindre end ved almindelige faskiner. Mindre jord skal køres væk, og mindre have skal reetableres.
Du behøver kun at grave en smal rende – så enkelt kan det gøres:

1. START

2. TILSLUTNING

3. AFSLUTNING

Grav en rende, der er 130 cm dyb og
min. 20 cm bred. Gem evt. den øverste græstørv for at afslutte pænt.

Træk røret 6 cm ud på den første faskine-blok og forbind med sandfangsbrønden.

Træk røret 6 cm ud på alle de efterfølgende faskine-blokke og sæt dem
sammen i en række. Afslut med en
prop i den sidste faskine-blok, og dæk
hullet til.

GØR-DET-SELV
Vælger du selv at grave din Plastmo Faskine
ned, er det en god idé at leje en mindre gravemaskine. Det gør arbejdet hurtigere og nemmere. Til bortledning af regnvand fra tag er det 
tilladt selv at installerer rørledninger, sandfangsbrønd og faskine. Bortledning af overfladevand
fra befæstede arealer til faskine eller kloak skal
udføres af autoriseret kloakmester.

KOMMUNERNE ER GLADE
FOR FASKINER
Mange kommuner belønner private husejere for at
etablere en faskine, fordi den aflaster det kommunale
kloaksystem under de voldsomme skybrud. Før du
går i gang med etableringen af faskinen, så undersøg mulighederne for tilskud i din kommune. Du
kan også undersøge mulighederne for hel eller delvis
tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag for kloakken.
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