Vi fornyer kloakken
i dit område

Separatkloakering
– en løsning for fremtiden
Fremtiden bliver våd. Der kommer mere regn og kraftigere
regn end for bare 20 år siden. Det presser kloakkerne og
renseanlæggene. Derfor skal der gøres noget – og det gør vi!
En del af løsningen er separatkloakering, og i denne folder kan du læse
lidt om, hvad det går ud på. Du kan finde mange flere informationer på
separat.dinforsyning.dk, og ca. en måned før vi starter gravearbejdet, vil
du blive inviteret til et informationsmøde.

Hvad er problemet?
I dag bliver alt vand ledt i det samme kloakrør, både spildevand fra huset og
regnvand fra veje, tagrender osv. Med stadig mere og kraftigere regn skaber
det et stort pres på kloakkerne.
Når en kloak bliver presset, vil vandet flyde over. Vandet kan enten komme
op af kloakdæksler i vejen, afløb i kældre eller som kontrolleret overløb ud i
nærmeste vandløb. Ingen af delene er gode løsninger. Spildevand fra toilet,
køkken og bad er ikke ønskeligt, hverken i kældre, vandløb eller på vejen.

”Dit spildevand og regnvand
ledes i dag i samme rør!”

separat.dinforsyning.dk

Hvad er separatkloakering?
For at undgå at store regnmængder fører til uønskede overløb af spildevand,
arbejder vi på en anden mulighed: Vi adskiller regnvand og spildevand i to
forskellige rør. Det kalder vi separatkloakering.

For at få fuldt udbytte af separatkloakering skal du også opdele vandet fra dit
hus, så regnvand ikke kommer i spildevandskloakken. Denne opdeling skal du
selv sørge for at få lavet, og du skal selve betale for dette arbejde. Alt vores
gravearbejde ude i vejen er derimod betalt over spildevandstaksterne.

Med to rør kan vi sørge for, at regnbyger ikke fylder spildevandskloakken op,
og at vi ikke behøver rense regnvandet på vores renseanlæg. Det er nemlig
en dyr proces at rense spildevand. Samtidig undgår vi de kontrollerede overløb af spildevand ud i vandløbene. Der kommer kun regnvand ud.
For at vi kan dele regnvand og spildevand, skal kloakkerne fornyes. Når vi
skal planlægge fornyelsen af kloakkerne, kigger vi blandt andet på rørenes
alder, tilstand og områdets klimatilpasning. Nu er turen så kommet til kloakrørene i dit område.

Regnvandsledning

Spildevandsledning

”Når vi separerer kloakrørene
i vejen, skal du også opdele
vandet fra dit hus.”

Opdeling af vandet på din egen grund
For at vi kan dele regnvand og spildevand i hvert sit rør, skal du også dele
vandet fra dit hus. Vand fra fx toilet, afløb og vaskemaskine skal i spildevandsrøret. Vand fra tagrender og riste udenfor skal i regnvandsrøret.
Opdelingen kan ske på flere måder, som det ses på illustrationen. Vi anbefaler,
at du snakker med dine naboer og indhenter tilbud fra flere kloakmestre, som
kan udføre arbejdet. Sammen med kloakmesteren kan du undersøge og få råd
om, hvordan du bedst kan adskille vandet på din grund. Det kan fx være nedsivning af regnvand i faskiner. Det kræver nogle nedsivningstests og beregninger. Se reglerne for nedsivning på kommunens hjemmeside.

Spildevand

Spildevand

Overfladevand

NU: Regnvandet fra taget og
flisearealer ledes sammen med
spildevandet til fælleskloak

Faskine

Er du i tvivl om placeringen af de eksisterende kloakrør, kan du se de registrerede oplysninger om kloakken på din grund på www.weblager.dk. Det er
husejeren, der har ansvaret for, at de eksisterende kloakrør på egen grund er
registrerede, men desværre har alle ikke været lige gode til det.
Når du har fået delt vandet på din grund, skal
dit kloaksystem godkendes af en autoriseret
kloakmester og registreres hos kommunen.
Kloakmesteren skal sende en færdigmelding
inkl. kloaktegning til kommunen. Det er altid
en god ide at få en kopi af færdigmeldingen.

Spildevand

Spildevand

Faskine
Overfladevand

Løsning 1: Regnvandet fra taget og flisearealer
håndteres på overfladen eller ledes til en faski
ne, som er nedgravet på din grund. Herfra siver
regnvandet ud i jorden. Spildevandet ledes ud i
kloakledningen ude i vejen.

Overfladevand

Løsning 2: Regnvandet fra taget
og flisearealer ledes til regnvands
ledningen ude på vejen og videre til
vandløb og søer. Spildevandet ledes
ud i kloakledningen ude i vejen.

Overfladevand

Løsning 3: Regnvandet fra taget og flise
arealer ledes dels til regnvandsledningen ude
på vejen, dels til en faskine, som er nedgravet
på din grund. Spildevandet ledes ud i kloak
ledningen ude i vejen.

Du må gerne starte i dag

Fornyelse af kloakken på din vej

Når dit regnvand og spildevand er delt, skal det kobles til vores kloakrør.
Men du behøver ikke vente med opdelingen på din egen grund, til kloakken i
vejen er separeret.

Når vi kommer og fornyer kloakken, vil vi grave din vej op. Det vil støje og
generelt være træls. Du vil blive inviteret til et informationsmøde, umiddelbart inden vi starter op i området. Her får du tidsplaner og andre anvisninger, som du skal forholde dig til i graveperioden, samt mulighed for at stille
spørgsmål.

Du kan sagtens dele dit vand allerede nu. Så er det klar til at blive koblet på
den fælles kloak, når den er færdig. Faktisk ser vi helst, at du opdeler, før
vi gør, for jo hurtigere alle i området deler vandet, jo hurtigere kan du, dine
naboer og miljøet opnå fordelene.
Du kan også vente op til et år efter, vi er færdige. Du vil få et brev fra kommunen med et påbud om at få separatkloakeret på din egen grund inden for
ét år, efter vi er færdige med kloakken i vejen.

Kloakken er et fælles ansvar
Når hele dit område har fået frakoblet regnvand fra spildevandskloakken,
opnår vi alle fordelene: Bedre miljø, billigere rensning og færre oversvøm
melser i kældre og overløb i naturen.
Jo hurtigere alle får delt på egen grund, jo hurtigere virker det nye system.

Vi graver så hurtigt som muligt
Vores gravearbejde foran dit hus tager ofte en tre-fire uger. Nogle gange bliver vi hurtigere færdig, men venter med fx at lægge asfalt. Vi vil melde den
konkrete tidsplan ud, inden vi starter op.
Har du specielle forhold, vi skal tage hensyn til, som fx en kørestol, må du
meget gerne sige det til vores projektleder. Så kan vi planlægge efter det og
tage hensyn.

Hvem gør hvad?

separat.dinforsyning.dk

Mange instanser er involveret i separatkloakering, og du vil modtage mange
informationer, som kan være svære at finde rundt i. Derfor er her en kort
oversigt over, hvem der gør hvad.
Fx er det DIN Forsyning, der står for separatkloakeringen, men det er ikke
vores medarbejdere, der sidder i gravemaskinerne. Samtidig er det kommunen, der har kommunikationen med dig om kloakeringen på din egen grund.

Hvem?

Hvad?

Hvordan?

Hvornår?

Grundejeren

Separatkloakerer på egen grund.

En autoriseret kloakmester udfører
arbejdet på grundejers regning.

Gerne inden DIN Forsyning fornyer
kloakken ude i vejen og senest inden
kommunens påbud udløber.

Kloakmesteren

Indsender bevis for separatkloakering
på grunden til kommunen med kopi til
grundejeren.

Via en underskrevet færdigmelding
og kloakplan.

Når arbejdet er udført.

DIN Forsyning

Leder projektet og står for
kommunikationen til kunderne.

Orienterer kunderne om tidspunkter og
andre praktiske oplysninger via breve
og informationsmøder.

Senest en måned inden gravearbejdet
starter.

Underentreprenør til
DIN Forsyning

Udfører selve gravearbejdet i vejen
og etablerer et regnvandsrør og
spildevandsrør.

Afspærrer område, starter
gravemaskinen og knokler igennem.

De skal overholde den angivne tidsplan.

Kommunen

Udsender påbud og registrerer
indkomne færdigmeldinger på
husets sag i BBR og weblager.dk

Via påbudsbreve med frist for
separatkloakering på egen grund.

I forbindelse med separatkloakeringen.

”Vi adskiller regnvand og spildevand
i to forskellige rør. Det kalder vi
separatkloakering.”
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