
Separatkloakering
PÅ PRIVAT GRUND – EKSEMPELSAMLING



”DEN GAMLE  
FÆLLESKLOAK- 

LEDNING I VEJEN 
SKIFTES UD”



Separatkloakering betyder, at vi 
adskiller overflade-/regnvand og 
husspildevand i hvert sit lednings- 
system. 

Vi separerer kloakkerne i dit om-
råde for at minimere risikoen for:
- Spildevand i din kælder  

og på din grund
- Forurening af vandløb,  

søer og havet
- Oversvømmelsesskader  

som følge af klimaændringer

Separatkloakering er til gavn for 
miljøet, fordi spildevandsbelastningen 
af vandløb, søer og Aarhus Bugt helt 
forsvinder. 

Desuden fungerer vores renseanlæg 
bedre, fordi de modtager koncen-
treret spildevand. 
 

Når vi separatkloakerer, erstatter vi 
den gamle fælleskloakledning i vejen 
med to nye ledninger. En til regnvand 
og en til spildevand. Den gamle stik-
ledning til dit hus erstattes af to nye 
stikledninger frem til skel. 

Du kan få yderligere information i 
folderen “Separatkloakering – hvad 
kommer det til at betyde for dig?”, 
som kan downloades på  
www.aarhusvand.dk under ”Om os”, 
vælg ”Publikationer”. 

Denne eksempelsamling har til for-
mål at inspirere dig til den bedste  
og billigste løsning, når du skal  
separere kloakken på din ejendom.

I det følgende er vist fire eksempler på 
forskellige typer huse, hvor der er ud-
ført separatkloakering med angivelse 
af, hvilke løsninger der er anvendt >>

Derfor separatkloakerer vi
TRE GODE GRUNDE
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Eksisterende 
ledning

Eksisterende 
ledning nedlægges

Ny regnvands 
ledning

Ny spildevands- 
ledning

Den gamle 
fælleskloak-
ledning i vejen 
erstattes med 
to nye ledninger. 
En til regn-
vand og en til 
spildevand.  
Den gamle 
stikledning til dit 
hus erstattes af 
to nye stikled-
ninger frem til 
skel. 

Problem:  Regnvand og spildevand løber sammen uden for huset. 
Simpel separering.

Løsning:  Eksisterende ledning genbruges til regnvand. Spildevand 
kobles fra og føres over på en ny spildevandsledning.

Typisk villa
EKSEMPEL 1



Lyskasse

Den gamle 
fælleskloak-
ledning i vejen 
erstattes med 
to nye ledninger. 
En til regn-
vand og en til 
spildevand.  
Den gamle 
stikledning til dit 
hus erstattes af 
to nye stikled-
ninger frem til 
skel.  
 

Kælderskakt

Eksisterende 
ledning

Eksisterende 
ledning nedlægges

Ny regnvands 
ledning

Ny spildevands- 
ledning

Villa med kælder
EKSEMPEL 2

Problem:  Regnvand løber ind under huset og blandes med spildevand.

Løsning:  Der anlægges en ny regnvandsledning rundt om huset, og 
de eksisterende tilslutninger føres over på denne ledning.
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Kælderskakt

Ledning føres 
gennem 
væggen til 
udvendigt 
nedløbsrør

Ledning under 
eller over loftet

Den gamle 
fælleskloak-
ledning i vejen 
erstattes med 
to nye ledninger. 
En til regn-
vand og en til 
spildevand.  
Den gamle 
stikledning til dit 
hus erstattes af 
to nye stikled-
ninger frem til 
skel. 

Eksisterende 
ledning

Eksisterende 
ledning nedlægges

Ny regnvands 
ledning

Ny spildevands- 
ledning

Villa med fladt tag
EKSEMPEL 3

Problem:  Regnvand fra fladt tag løber ned inde i midten af huset og 
blandes med spildevand.

Løsning:  Tagnedløbet inde i huset samles op under loftet og føres ud 
gennem ydermur. Røret camoufleres som synlig loftsbjælke 
eller føres over loftsbeklædningen. Løsningen er et alternativ 
til opgravning af gulv.



FASKINE
Ny tank til op- 
samling af regn-
vand til have- 
vanding. Regn- 
vandet løber over 
i faskinen, når 
tanken er fuld

Tagbrønd

Faldretning på 
tagrende vendes

Lille pumpe, der 
pumper regnvand 
til tagbrønd ved gavl

Kælderskakt 

Strømpe- 
foring af ledning 

Den gamle fælles- 
kloakledning i vejen 
erstattes med to 
nye ledninger. En til 
regnvand og en til 
spildevand.  
Den gamle stik- 
ledning til dit hus 
erstattes af to nye 
stikledninger frem 
til skel. 

Eksisterende 
ledning

Eksisterende 
ledning nedlægges

Ny regnvands 
ledning

Ny spildevands- 
ledning

Villa med lokal afledning af regnvand
EKSEMPEL 4

Problem:  Regn- og spildevand skal separeres.

Løsning:  Regnvand skilles fra den eksisterende fællesledning  
under huset. Alt regnvand opsamles eller nedsives i faskiner.  
Et godt eksempel på lokal afledning af regnvand, se  
www.aarhus.dk/LAR.
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Der er en række ting, som er værd 
at overveje, når du skal have lavet 
det mest hensigtsmæssige projekt 
for din kloakseparering. 

Start med at søge generel infor-
mation om separatkloakering på 
www.aarhus.dk/separatkloakering 
eller www.aarhusvand.dk under 
”Her arbejder vi”, vælg ”Kloak- 
arbejde” og herefter ”Separat- 
kloakering".

Indhent tilbud på løsninger fra flere 
forskellige kloakmestre. 

Tjek, at den kloakmester, som  
du vælger til at udføre arbejdet,  
er autoriseret. Det kan du se på  
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside  
www.sik.dk. Du kan også bede 
kloakmesteren om dokumentation 
for, at han er autoriseret og arbejder 
efter det lovpligtige kvalitetsstyrings-
system. 

Inden du tager kontakt til en  
kloakmester, skal du overveje, om 
det er mere oplagt at anvende noget 

af regnvandet i haven. For eksempel 
til havevanding eller regnbede. Du 
kan finde inspiration til det, vi kalder 
lokal afledning af regnvand (LAR) i 
Aarhus Kommunes LAR-metode- 
katalog. Se www.aarhus.dk/LAR. 

Lokal afledning af regnvand kan 
spare penge, da en sådan løsning 
ofte vil betyde, at der skal graves 
færre meter kloakledning ned. Men 
løsningen kan også give din have 
et rekreativt løft. Du bør derfor til 
enhver tid spørge din kloakmester, 
om han kan se nogle fordele i at 
etablere lokal afledning af regnvand 
på netop din grund. 

Hvis du ved, at grundvandet  
står højt på din grund, vil det være  
meget svært at etablere faskiner, 
som virker.  

Hvis du vil etablere nedsivnings-
anlæg for tagflader større end  
50 m2, skal du ansøge Aarhus  
Kommune, Natur og Miljø om  
nedsivningstilladelse. Dette kan ske 
elektronisk på www.aarhus.dk.

Gode råd
HER ER EN LISTE MED GODE RÅD
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Hvis din kloakmester vurderer, 
at tilstanden er i orden, kan du 
genbruge dele af dine gamle kloak-
ledninger til regnvand og nøjes med 
at få lavet nye spildevandsledninger. 
Ved at få lavet nye spildevandsled-
ninger kan du:
- Mindske risikoen for tilstopninger  

i dine kloakledninger 
- Mindske risikoen for rotter

Din kloakmester skal spørge  
efter en stikskitse hos Aarhus 
Vand. Dette er vigtigt for at sikre,  
at din kloak tilsluttes korrekt til  
Aarhus Vands kloakledninger. Det 
er forskelligt fra område til område, 
om din eksisterende fælleskloak er 
tilsluttet det nye regnvands- eller 
spildevandssystem. 

Overvej, om du vil benytte lejlig-
heden til at få omlagt for eksempel 
flisebelægninger eller stensætninger 
i haven.

Når din kloakmester er færdig 
med at udføre arbejdet, skal han 
færdigmelde separatkloakeringen 
til Aarhus Kommune, Natur og 
Miljø. Herved arkiveres kloakteg-
ningen automatisk i Aarhus Kom-
munes byggesagsarkiv under din 
adresse. Du skal huske at få en kopi 
af færdigmeldingen, da det er din 
dokumentation for, at påbuddet er 
efterkommet. 

Vær kreativ! Der er ofte flere  
muligheder for at udføre separat-
kloakering.
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Etablere nedsivningsanlæg for  
regnvand, som beskrevet i autorisa-
tionsbekendtgørelsen, se nedenfor.

Husk, at der skal ansøges om ned- 
sivningstilladelse, hvis tagarealet, 
hvorfra regnvandet skal nedsives, 
samlet er større end 50 m2.

Grave render for de nye kloak-
ledninger, men ikke lægge selve 
kloakledningerne. Du må lægge 
regnvandsledningerne fra tagrender 
og hen til et nedsivningsanlæg, som 

det fremgår af bekendtgørelses- 
teksten nedenfor.

Optage belægningssten, terrasser, 
mv. og lægge dem igen.

Vedligeholde tagrender, nedløbs-
rør m.m., som ligger over jorden.  
Du må også selv reparere dit regn-
vandssystem, hvis det er i forbindel-
se med et nedsivningsanlæg.

Klargøre mest muligt af arbejdet, 
inden kloakmesteren kommer.

Det må du selv gøre
FØLGENDE MÅ DU UDFØRE UDEN AT BRUGE EN 
AUTORISERET KLOAKMESTER:

§ 1. Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester er udførelse af 
nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag 
på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på 
landbrugsejendommes driftsbygninger. 

Stk. 2. Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens 
egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsregle-
mentet og bestemmelser udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse. 

Stk. 3. Undtagelsen giver ikke ret til uden autorisation som kloakmester at 
foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer, 
ligesom udførelse af afløbsinstallationer i forbindelse med udførelse af regn-
vandsanlæg til brug af regnvand, til wc-skyl og vaskemaskiner ikke omfattes 
af undtagelsesbestemmelsen.

Bekendtgørelse nr. 1047 af 8. december 2003
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Aarhus Kommune, Natur og Miljø 
administrerer miljølovgivningen, herunder 
udstedelse af påbud om separering af 
kloakken på private grunde. 

Aarhus Vand er et selvstændigt  
aktieselskab, som leverer drikkevand til  

– og renser spildevand for – borgerne i 
Aarhus Kommune. 

Spildevand er alt det vand, som skal i 
kloakken inde i huset, det vil sige vand, 
som løber ud gennem for eksempel 
håndvaske, vaskemaskiner, toiletter og 
gulvafløb.

Regnvand er alt det vand, som kommer 
gennem tagnedløb via befæstede arealer, 
afløb i kælderskakte og lyskasser samt 
omfangsdræn.

Kloakmester er den håndværker, som 
skal udføre arbejdet med separering af  
din kloak.

Faskine er et nedsivningsanlæg, som er 
en kasse under jorden, hvor vand kan sive 
ud i jorden gennem sider og bund. En 
faskine laves af sten eller plasticelementer.

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. 
Læs om dette på www.aarhus.dk/LAR.

Ordbog
I PJECEN OPTRÆDER NOGLE BEGREBER, 
SOM UDDYBES HER:

http://www.aarhus.dk/LAR
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