
Faskine
En faskine er en slags kasse eller et hulrum i 
jorden fyldt med sten eller lign., som regnvandet 
ledes hen til. Faskinen fungerer som et midler-
tidigt depot for vandet, og fra faskinen synker 
regnvandet stille og roligt ned i undergrunden 
uden om afløb og kloaksystem.

Lad regnvandet 
blive på din grund

Et inspirationskatalog

Regnbed
Et regnbed er en stor fordybning i haven, som 
regnvandet ledes hen til, når det regner. Regnbe-
det opmagasinerer regnvandet, mens det lang-
somt siver videre ned i jorden. Regnbedet kan 
blot være en forsænkning i græsplænen eller 
det kan tilplantes med smukke planter helt efter 
haveejerens ønske.
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Håndtering af  
regnvand på 
egen grund



Den nemme
Den nemme løsning er for dig som ikke ønsker 
visuelle ændringer i din have eller store krav til 
vedligehold. Den nemme løsning kan være en 
rende i græsplænen eller en betonrende som 
ganske enkelt fører vandet til det fastsatte til-
slutningspunkt.

Tilladelse 
Nedsivning af tag- og overfladevand kræver 
tilladelse. Ansøgningsskema samt yderligere 
informationer findes på www.viborg.dk/regnvand
 
Ansøgningen sendes til Viborg Kommune, 
naturogvand@viborg.dk

Den skjulte 
Den skjulte løsning er for dig der ikke ønsker, at 
regnvandet er synligt på din grund. Da al regn-
vand skal håndteres på overfladen og ikke kan 
afleveres i ledning, kan vandet håndteres ’usyn-
ligt’ på overfladen ved at lave en rende under en 
hæk, igennem et bed med buske eller langs et 
hegn. Vandet kan afleveres ved tilslutningspunk-
tet eller i faskine eller regnbed.

Den æstetiske
Den æstetiske løsning giver dig rislende vand 
i synlige render, som kan være med til at skab 
et unikt vandmiljø i din have. Du har mulighed 
for at oprette små damme eller vandkunst, som 
gør regnvandet til en integreret del af din have, 
og kan lade renderne sno sig og indramme dine 
bede.

Den praktiske
Den praktiske løsning er til dig, som gerne vil 
bruge regnvandet til at vande dine planter eller 
som afløb til dam eller regnbed. Renderne place-
res så de leder vandet hen hvor du har behov for 
det, og kan fx bruges til at lave vandbaner etc. 
til børnenes leg i haven.

Regnbed Faskine


