
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Side 1 / 2 

Færdigmelding af spildevands- og regnvandsanlæg 
 

Sagsnr. 

Adresse 

Anlægsarbejdet afsluttet dato 

 
Spildevand i det åbne land – landzone 
 

☐ Etablering af nedsivningsanlæg ☐ Etablering af minirenseanlæg 

☐ Etablering af bundfældningstank ☐ Etablering af samletank 

Etablering af pileanlæg 

☐ Med åben bund 

☐ Med lukket bund 

Etablering af biologisk sandfilteranlæg 

☐ Med membran 

☐ Uden membran 

Udledning af spildevand til: 

☐ Dræn  

☐ Vandløb 

☐ Andet, beskriv: 

 

☐ Andet, beskriv: 

 

Bundfældningstankens størrelse: _______________ m3 

☐ Bundfældningstank er fjernet 

☐ Bundfældningstank er fyldt med sand og afblændet 

 
Spildevandskloakering og separatkloakering 

☐ Ny tilslutning af nybyggeri til kloak 

☐ Ny tilslutning af eksisterende ejendom til kloak 

Alt tag- og overfladevand er frakoblet den offentlige spildevandskloak ved en af følgende: 

☐ Regn- og spildevand er korrekt tilsluttet stikledningerne til hhv. regnvand og spildevand, der er etableret på 

grunden.  

☐ Noget af regnvandet nedsives på ejendommen, og resten er korrekt tilsluttet stikledningen for regnvand, der er 

etableret på grunden.  

☐ Alt regnvand nedsives på ejendommen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2516 
203120/17 
2516 
2516 
 
23cf8101-33f7-4cf9-
94a0-6fcaf530ed55 
5a21f941-dac3-44a6-
83df-5d29b456b023 

☐ Andet, beskriv (fx renovering af kloak eller ny indvendig kloak): 

 

Hvordan håndteres regnvandet – er der etableret regnvandsanlæg? 

Etablering af LAR-anlæg 

☐ Faskine 

☐ Regnbed 

☐ Wadi/V-Grøft 

☐ Andet, beskriv: 

 

Udledning af regnvand til: 

☐ Dræn 

☐ Vandløb 

☐ Andet, beskriv: 

  

☐ Etablering af 

regnvandsbassin/forsinkelsesbassin 

Eventuel beskrivelse: 

☐ Andet, beskriv: 

 

Renseforanstaltninger 

☐ Etablering af fedtudskiller ☐ Etablering af olie- og 

benzinudskiller (OBU) 

☐ Etablering af sandfang 

☐ Andet, beskriv: 

 

Der krydses af i alle relevante felter. Der skal fremsendes en målfast kloaktegning sammen med færdigmeldingen. 

Kort kan evt. hentes her, eller tjek www.weblager.dk for gamle kloaktegninger. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Underskrift og stempel fra autoriseret firma 

 

 

 

____________________________________________________ 

(Evt. underskrift fra ejer) 

 

Færdigmeldingen skal du sende senest 14 dage efter etablering, til 

Varde Kommune på vardekommune@varde.dk   

 
 

http://gis.dinforsyning.dk/ledningsinfo
http://www.weblager.dk/
mailto:vardekommune@varde.dk
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