
Albertslundborgere får lavet faskiner 

En faskine leder regnvandet ned i undergrunden og er en 

stor hjælp ved voldsomme regnskyl. I Albertslund kommune 

støtter man borgere, der etablerer faskiner ved at refundere 

en del af tilslutningsbidraget. Det har givet Kaj Jonassen fra 

Hvidager det sidste skub til at kaste sig ud i at få lavet en 

faskine i sin have. ”Det er ikke fordi jeg selv har oplevet 

problemer, når det regnede voldsomt, det er vel mest af et 

samfundshensyn, at jeg fik lavet en faskine”, fortæller Kaj 

Jonassen, imens han viser sit anlæg frem. Ikke at der er så 

meget at se, for faskinen ligger et godt stykke nede i jorden. 

Kun rensebrønden er synlig, og den har Kaj Jonassen til 

gengæld lavet en pryd ud af, idet han har indrettet den, så 

den kan bruges som blomsterkrukke.  

Kaj Jonassen har lavet en total løsning og er altså blevet 

frakoblet regnvandskloakken helt. Han har selv udført al 

arbejdet, med hjælp fra en bobcat og på den måde holdt 

udgifterne nede. Ud over en ny stor faskine har han også en 

ældre og mindre faskine og 2 regnvandstønder.  De 20 

kasser, der udgør den nye faskine, bestilte Kaj Jonassen over 

internettet.  

Hvis man selv håndterer sit regnvand, kan man få refunderet 

op til 40 % af det aktuelle tilslutningsbidrag. Hvis man 

frakobler sig regnvandskloakken helt, svarer det til ca. 

23.000,- kr. Håndterer man selv en mindre del af regnvandet vil refusionen være tilsvarende mindre.  

Man behøver altså ikke at lave en totalløsning som Kaj Jonassen. Harry Wegge Larsen som bor på 

Randager har en faskine, der tager 28 % af regnvandet, og han fik derfor et tilsvarende lavere beløb 

refunderet. Han har selv lavet al gravearbejdet – endda med spade ”Jeg kan godt lide fysisk arbejde 

og jeg tog bare et spadestik ad gangen, 

men det tog noget tid og jeg vil nok 

ikke anbefale andre at grave det hele i 

hånden”, siger Harry Wegge Larsen 

med et stort smil. Man kan tydeligt se, 

hvor faskinen er gravet ned, da det 

nysåede græs er meget mørkere end 

resten af græsplænen, men det synes 

Harry Wegge Larsen bare er en 

charme.  



Kirsten og Kurt Eskildsen fra Kongsager håndterer selv 50 % af deres regnvand. Det var ikke 

udelukkende af samfundshensyn, at de fik lavet en faskine, fortæller Kirsten Eskildsen, ”vi havde 

selv problemer med regnvandet, som plaskede ind på gavlmuren under voldsomme regnskyl, vores 

tagrender kunne ikke tage vandet og gavlen stod nogle gange fugtig i længere tid ad gangen”.    

”Vi vidste ikke, man kunne få tilskud, og blev glædeligt overraskede, da kommunen fortalte os at vi 

ville få penge retur”. Kirsten og Kurt Eskildsen fik en entreprenør i byen til at udføre al arbejdet. 

”Det forløb fuldstændigt problemfrit og hurtigt og tilskuddet var sat ind på vores konto efter bare 3 

dage” fortæller Kirsten Eskildsen og fortsætter: ”Det eneste problem var at komme af med den 

overskydende jord, for det er meget dyrt at få fjernet. Men vi kunne aflevere en mindre del på 

Materialegården og resten fordelte vi i bedene i haven”.  

På Albertslund kommunes hjemmeside kan man finde et ansøgningsskema, som skal udfyldes og 

sendes til Teknisk Forvaltning. Herefter tager de sig af beregning af refusionsbeløbet, tilladelse, 

osv.   

Både Kirsten og Kurt Eskildsen, Harry Wegge Larsen og Kaj Johannesen stiller gerne deres 

erfaring og viden til rådighed, hvis der er nogle, der vil høre nærmere ind til detaljerne ved 

etablering af faskine i haven. Man kan kontakte Agendacenteret på 4362 2015 og få oplyst deres 

telefonnumre.  

  

 


