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Retningslinier for etablering af nedsivningsanlæg i Silkeborg Kommune 

 

Nedsivningsanlæg for husspildevand skal altid etableres efter retningslinierne i vejledningen 

”Nedsivningsanlæg op til 30 PE” fra Miljøstyrelsen (Vejledning nr. 2, 1999) og Dansk Ingeniørforenings 

”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning” (DS 440).  

 

Dog er der en række forhold, der ikke beskrives detaljeret i disse vejledninger. Silkeborg Kommune har 

derfor udarbejdet en praksis for nedsivningsanlæg, der i vid udstrækning er baseret på de anbefalinger, 

der gives i udgivelsen ”Erfaringer med nedsivningsanlæg” fra Teknologisk Institut (Rørcenter-anvisning 

013, februar 2007). Herunder fremgår det, hvilke krav Silkeborg Kommune stiller til nedsivningsanlæg. 

 

Afstandskrav 

Vandindvindingsanlæg: Det mest væsentlige afstandskrav i forbindelse med etablering af 

nedsivningsanlæg er oftest det til vandindvindingsanlæg. Lovkravet1 er 300 meters afstand (hvis der er 

tale om drikkevand), dog med mulighed for dispensation indtil 75 meter, såfremt den pågældende brønd 

eller boring forsyner mindre end 10 ejendomme, og de hydrologiske forhold i området sandsynliggør, at 

nedsivningen ikke vil medføre risiko for forurening af vandindvindingsanlægget. Mange ejendomme i det 

åbne land har egen vandforsyning, og dette besværliggør ofte placeringen af nedsivningsanlæg. Med 

hensyn til at dispensere fra afstandskravet på 300 m, vurderer Silkeborg Kommune de hydrologiske 

forhold ud fra både den lokale topografi og det dybereliggende grundvands strømningsretning. En 

dispensation gives kun i tilfælde, hvor det nedsivende spildevand forventes at strømme bort fra 

vandindvindingsanlæg, der ligger nærmere end 300 m fra nedsivningsområdet.  

 

Søer, vandløb, grøfter og dræn: Nedsivningsanlæg må ikke placeres nærmere end 25 meter fra søer eller 

vandløb, og i denne sammenhæng er grøfter og drænledninger også at betragte som vandløb. I nogle få 

tilfælde kan der dog gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg inden for 25 meters afstand af 

sådanne vandområder. Det kan ske, hvis det vurderes, at nedsivningen ikke vil medføre forurening af 

vandområdet. Silkeborg Kommune skal i sådanne tilfælde meddele både en nedsivnings- og en 

udledningstilladelse. 

 

Øvrige: Udover de ovennævnte afstandskrav, skal det også sikres, at nedsivningsanlæg ikke placeres for 

tæt på eksempelvis bygninger, veje, træer/buske og matrikelskel. Som udgangspunkt er afstandskravet 

til disse 5 m. Nedsivningsanlæg kan dog placeres nærmere end fem meter fra matrikelskel, såfremt 

naboen skriftligt giver tilladelse dertil.  

 

Jordens egnethed til nedsivning 

Før der kan meddeles nedsivningstilladelse, skal det altid godtgøres, at jorden i nedsivningsområdet er 

egnet til nedsivning. Det er ansøgers ansvar at få foretaget undersøgelser til dokumentation af dette. Det 

kan gøres ved enten at foretage sigteanalyser af jordprøver fra nedsivningsarealet (der udtages to 

jordprøver á mindst 5 kg jord med 10 meters mellemrum) eller ved at udføre sivetests på stedet. 

Resultatet af en af disse undersøgelser er afgørende for, om der kan gives en nedsivningstilladelse, og for 

hvor stort anlægget i så fald skal være. Kornkurver for sigteanalyser skal altid indtegnes på et skema 

som det, der findes i Miljøstyrelsens vejledning (Vejledning nr. 2, 1999). Resultatet af en sivetest skal 

suppleres med oplysninger om, hvilket dimensioneringskrav for nedsivningsanlæg, resultatet udløser.  

 

                                                 
1 Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 12 (BEK 1448 af 11. december 2007)  
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Lerjorde: Jorde med et vist indhold af ler er uegnede til traditionelle nedsivningsanlæg. Erfaringer har 

dog vist, at nedsivning godt kan fungere på selv meget lerholdige jorde, såfremt der etableres et hævet 

nedsivningsanlæg med tre sivestrenge á 15 meter i en sandmile (for et anlæg til én husstand). Silkeborg 

Kommune accepterer derfor nedsivningsanlæg på lerjorde, når blot de etableres som hævede anlæg i en 

sandmile, hvor den samlede længde af sivedrænene er 45 meter. Etableringen af et sådant anlæg sker 

ved, at de øverste 20-30 cm af jordens muldlag graves bort med en tandet skovl, hvorefter der opbygges 

en sandmile, hvor sivedrænene lægges i en sådan højde, at der mindst er 80 cm sand (jordtype A) under 

dem.  

 

Grundvandsstand 

For at sikre tilstrækkelig rensning af spildevandet, inden det når grundvandet, skal der være mindst 1 

meters afstand fra bunden af nedsivningsanlægget til det højeste grundvandsspejl. Derfor skal der altid 

udføres en grundvandspejling, inden der kan meddeles nedsivningstilladelse. Det er ansøgers ansvar at 

få foretaget en sådan pejling. Grundvandet står normalt højst mellem februar og april, så denne periode 

er den optimale til at udføre grundvandspejlinger. Dog godtager Silkeborg Kommune også 

grundvandspejlinger foretaget på andre tider af året; blot kræves en sikkerhedsmargin i forhold til 

afstanden af nedsivningsanlæggets bund og grundvandsspejlet. For et normalt nedsivningsanlæg 

placeres sivedrænene ca. 60 cm under terræn. Under højeste grundvandsstand accepterer Silkeborg 

Kommune således forholdene, såfremt grundvandsspejlet findes mindst to meter under terræn. Gennem 

resten af året kræves, at der ikke må være grundvand i minimum 2,5 meters dybde under terræn. 

Ønskes sivedrænene nedgravet i en anden dybde end 60 cm under terræn, justeres kravene til 

grundvandsstanden i forhold dertil.  

 

 Pejlingsperiode: feb – april  Pejlingsperiode: maj - jan 

Afstandskrav i meter 

(målt fra bunden af sivestrengene til 

grundvandsspejlet): 

 

Min. 1,4 meter 

 

Min. 1,9 meter 

 

Står grundvandet lidt for højt til, at der kan meddeles tilladelse til etablering af et konventionelt 

nedsivningsanlæg, kan der etableres et hævet anlæg i en sandmile (se ovenstående afsnit).  

 

Tryknedsivning kræves 

Et tryksat nedsivningsanlæg, hvor spildevandet stødvist pumpes ud i sivedrænene, sikrer en god 

fordeling af vandet over nedsivningsarealet. Dermed opnås optimal rensning af spildevandet, og desuden 

har et tryksat anlæg længere levetid end et gravitationsanlæg.  

 

Silkeborg Kommune meddeler som udgangspunkt derfor kun tilladelse til etablering af tryksatte 

nedsivningsanlæg. Dette sikrer både maksimal grundvandsbeskyttelse og ensartet behandling af 

ansøgere.  

  

Alternative løsninger 

I tilfælde hvor der ikke kan meddeles tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg, kan eller skal der (alt 

efter omstændighederne) findes en anden løsning. Det kan eksempelvis være et minirenseanlæg eller et 

beplantet filteranlæg, hvor vandet efter rensning ledes til et vandløb eller lignende. En anden mulighed er 

et pilerensningsanlæg uden afløb. For vejledning omkring valg af anlægstype, kan der rettes henvendelse 

til Natur- og Miljøsektionen hos Silkeborg Kommune. 


